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Capitolul 1 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 Prezentul regulament intern reglementează raporturile de muncă din cadrul 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia şi are în vedere ca întreaga activitate să se 

desfăşoare respectându-se regulile de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate în muncă, 

avându-se în vedere creşterea calităţii muncii, a prestigiului şi patrimoniului instituţiei. 

Art. 2 La baza organizării și funcționării învățământului special în cadrul CSEI Alba 

Iulia stau obiective precum:  

a)  depistarea precoce a deficiențelor, incapacităților și a handicapurilor;  

b) intervenția educațională timpurie;  

c) abordarea globală și individualizată a copilului cu CES prin identificarea, 

valorificarea și stimularea tuturor capacităților și disponibilităților cognitive, de limbaj, 

psihomotorii, afectiv-relaționale și social-adaptativ existente sau potențiale; 

 d) accesul la educație al tuturor copiilor cu CES;  

e) egalizarea șanselor;  

f) asigurarea educației de calitate similară celei oferite copiilor de aceeași vârstă din 

școlile de masă;  

g) asigurarea educației de calitate specializată, adecvată particularităților specifice 

tipului și gradului de deficienta ale copiilor/elevilor in concordanta cu planurile cadru si cu 

programele școlare aprobate, a notelor si precizărilor emise de Ministerul Educației și 

Cercetării; 

h) Asigurarea serviciilor si a structurilor de sprijin necesare in funcție de amploarea, 

intensitatea si specificul CES al fiecărui copil; 

 i) Cooperarea si parteneriatul in educația specială si specială integrată;  

j) Cooperarea si parteneriatul dintre instituțiile care oferă servicii de educație specială 

și autoritățile locale. 

 Art. 3 (1) Prezentul regulament se bazează pe prevederilor Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 şi ale normelor metodologice, regulamentelor şi instrucţiunilor ce decurg din 

aplicarea acestei legi, Ordinul 5447/31.08.2020 privind Regulamentul – cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, OMECTS 5555/2011 - Anexa nr. 3 - 

Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrelor Școlare pentru Educaţie 
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Incluzivă, OMECTS 5573/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

învăţământului special şi special integrat, OMECTS 5574/2011 privind organizarea serviciilor 

de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi 

în învăţământul de masă, Ordin Administrație Publică nr.1985/2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități 

și/sau cerințe educaționale speciale, Ordinul 5086/2016 privind școlarizarea la domiciliu; 

Ordinul nr. 4343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor art.7. 

        Art. 4 a) Prezentul Regulament va fi prelucrat sub semnătură elevilor şi părinţilor în 

şedinţele cu părinţii pe şcoală şi clasă. Necunoaşterea prevederilor RI nu absolvă personalul 

şcolii, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui. 

 b) Conducerea şcolii, învăţătorii/profesorii pentru învățământul primar şi diriginţii au 

obligaţia prelucrării Regulamentului Intern tuturor elevilor şi părinţilor și se afișează pe situl 

școlii și la avizierul școlii. Prelucrarea Regulamentului Intern personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii. 

c) Respectarea Regulamentului Intern de învăţământ este obligatorie. Nerespectarea 

Regulamentului Intern al unităţii de învăţământ constituie abatere şi se sancţionează conform 

prevederilor legale. 

Rețeaua şcolară 

Art. 5 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba este o unitate de învățământ cu 

personalitate juridică, aflată sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Alba și a 

Ministerului Educației, în conformitate cu prevederile art. 12, art. 19 aliniat 1.d., art. 49 și art. 

63 aliniat 1.g și h.,  din Legea nr. 1 Legea Educaţiei naţionale, cu modificările si completările 

ulterioare și al Codului Muncii. 

 Art. 6 CSEI desfășoară activități de predare - învățare - evaluare normate în baza 

legislației în vigoare și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației incluzive, de 

tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe, etc. 

 Art. 7 CSEI colaborează cu: instituții de învățământ, instituții conexe ale 

învățământului preuniversitar, cu DGASPC, cu autoritățile locale, cu agenții economici, cu 
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organizații neguvernamentale, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice care 

au preocupări în domeniul educației. 

 Art. 8 Funcțiile, atribuțiile și serviciile CSEI, încadrarea, normarea și salarizarea sunt 

cele prevăzute în Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Centrelor Școlare de 

Educație Incluzivă. 

 Art. 9 Protecția socială a elevilor din  CSEI se realizează în conformitate cu legislația 

în vigoare privind ocrotirea minorilor și a persoanelor cu nevoi speciale. 

 Art. 10 Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru 

întregul personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al Centrului Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Alba Iulia, pentru elevi şi pentru părinţii / asistenţii maternali / reprezentanţii legali 

ai acestora. 

 Art. 11 Prevederile legale în vigoare privind organizarea și funcționarea 

învățământului din România sunt valabile și pentru CSEI, dacă nu sunt menționate prevederi 

specifice – prin prezentul Regulament sau alte acte normative. 

 Art. 12 (a) În CSEI se face școlarizarea în regim de zi cu frecvență, de semi-internat, 

care include participarea elevului la activități complementare de educație terapeutică 

integrată. Aceste activități se desfășoară după amiază sub îndrumarea profesorilor educatori și 

a profesorilor psihopedagogi. 

(b) In CSEI se face școlarizarea la domiciliul elevilor cu frecvență redusă. 
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Capitolul 2 

Identificarea, evidența și criteriile de înscriere a copiilor în CSEI 

 

 Art. 13 Identificarea, evidența și recomandarea de înscriere  copiilor in CSEI 

constituie sarcina principala a Comisiei de Expertiza Complexa. 

 Art. 14 In CSEI pot fi înscriși elevi cu CES, cu dizabilități/deficiente mintale severe, 

moderate, ușoare și asociate, cu tulburări comportamentale, dificultăți de învățare etc. 

Determinarea CES ale copiilor se face prin stabilirea potențialului de dezvoltare in ansamblu 

si a capacității de adaptare sociala. 

 Art. 15 Înscrierea copiilor/elevilor cu CES in CSEI se face conform Regulamentului  

de funcționare a învățământului special, a Calendarului și Metodologiei de înscriere a copiilor 

în învățământul primar pentru anul școlar în curs, iar transferul se face pe întreaga durată a 

școlarizării. 

 Art. 16 Existenta certificatului de orientare școlara emis de către CJRAE este 

obligatorie la înscrierea unui elev cu dizabilități in oricare din formele de școlarizare în clasa 

pregătitoare. 

 Pentru înscrierea copilului într-o școală specială sunt necesare următoarele documente: 

a) certificatul de expertiză; 

b) certificatul de evaluare, orientare școlară și profesională emis de comisia de evaluare, 

orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE; 

c) copie de pe actele de identitate ale copilului/elevului și ale părintelui/reprezentantului legal; 

d) planul de servicii al copilului propus de comisia de evaluare, orientare școlară și 

profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE; 

e) documentele necesare stabilirii primirii drepturilor sociale; 

f) alte documente stabilite prin metodologiile elaborate de Ministerul Educației. 

 Art. 17 În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat 

cu clasa/ grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 

ani până la data începerii anului școlar.  

La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe 

educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar. În 

celelalte clase incluzive, pentru toate celelalte categoriile de elevi cu CES vor fi înscriși: 

 elevi care au promovat clasa precedentă; 
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 elevi declarați repetenți proveniți din școala de masă care au obținut certificatul de 

orientare școlară de la CJRAE; 

 elevi care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au 

depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere, şi la 

forma de învăţământ cu frecvenţă sau la forma cu frecvenţă redusă; 

 elevi neșcolarizați sau cu abandon școlar în condițiile reglementate de legislația în 

vigoare. 
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Capitolul 3 

Transferul elevilor  

 

 Art. 18 Transferul elevilor poate avea loc in următoarele cazuri: 

 la solicitarea părinților/tutorilor legali; 

 la schimbarea domiciliului părinților/tutorilor legali; 

 apariția necesității pentru un copil/elev cu CES de a urma un tratament medical sau de 

a beneficia de servicii de reabilitare/recuperare care nu pot fi asigurate in localitatea 

unde este situat CSEI; 

 înființarea unei unități școlare sau a unei grupe mai aproape de domiciliu; 

 ameliorarea/compensarea sau agravarea deficientei. 

 Art. 19 Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie 

al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă, fiind necesar certificatul de 

orientare școlară de la CJRAE. 
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Capitolul 4 

Organizarea unității de învățământ 

 

Art. 20 Prezentul regulament cuprinde norme privitoare la următoarele aspecte : 

 organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ; 

 reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; 

 drepturile şi îndatoririle cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic; 

 drepturile şi îndatoririle elevilor; 

 drepturile şi îndatoririle părinţilor; 

 reguli privind accesul în şcoală; 

 reguli privind servirea mesei ; 

 reguli privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 codul deontologic al cadrului didactic 

Art. 21 Regulamentul intern se aplică întregului personal al instituţiei , elevilor, 

părinţilor precum şi persoanelor care desfăşoară temporar activităţi în unitate,  studenţilor care 

efectuează practică pedagogică. 

Art. 22 Relaţiile de muncă în cadrul instituţiei au la bază principiile egalităţii de 

tratament faţă de întregul personal, nediscriminării şi bunei-credinţe cu respectarea codului 

etic profesional.  

 Art. 23 Procesul de învăţământ este organizat şi se desfăşoară ca învăţământ de zi. 

Pentru elevii care sunt nedeplasabili, se poate organiza şcolarizarea la domiciliu.  

Desfăşurarea procesului de predare – învățare – evaluare  al copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale se realizează astfel: 

 Învăţământ primar 

 Învăţământ gimnazial 

 Asistenţă educaţională la domiciliul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

nedeplasabili (învățământ la domiciliu) 

 Asigurarea serviciilor educaționale si de sprijin prin profesori de sprijin pentru copiii 

cu CES integrați în cadrul învățământului de masa 

 Art. 24 Planificarea muncii este structurată pe compartimente de activitate, prin 

planurile manageriale, anuale și semestriale, avizate de Consiliul de Administrație si întocmite 
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de Consiliul pentru Curriculum. Pentru personalul didactic este necesară aprobare Consiliului 

profesoral.  

 Art. 25 Organizarea si coordonarea activității didactice este asigurata de Consiliul 

profesoral, Consiliul de administrație si de directorul in conformitate cu prevederile legislației 

în vigoare. 

Art. 26 Anul școlar începe la 1 septembrie si se încheie la 31 august din anul 

calendaristic următor aprobat prin ordin de ministru. 

 Art. 27 Structura anului școlar se stabilește prin ordin al ME. 

Art. 28 Orarul activităților școlare este întocmit de către o comisie de lucru cu 

respectarea cerințelor specifice unității școlare. 

 Art. 29 În învățământul special și special integrat, durata orei de curs și a activităților 

realizate de cadre didactice de predare și a activităților de intervenție terapeutică specifică este 

de regulă de 45 de minute, iar a recreațiilor de 15 minute, cu excepția recreației mari, 

consecutive celei de-a doua sau a treia ore de curs, care este de 30 de minute. (Art.69, 

OMECTS 5573/2011). 

a) La decizia Consiliului de Administrație, durata orei de curs este de 45 minute, iar a 

recreațiilor este de 15 minute, cu diminuarea pauzei mari de la 30 la 15 minute  

b) În situații speciale, durata orelor de curs si a pauzelor poate fi modificata la 

propunerea motivata a directorului si a CIEC, cu aprobarea Consiliului de administrație. 

 c) În condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 activitățile se pot desfășura on line cu durata de max. 20 minute pentru elevii cu 

deficiente grave si max. 30 min pentru cei cu deficiente ușoare urmată de o pauză de 10 

minute; după cea de-a treia oră pauza este de 30 de minute. 

Art. 30 a) Activitatea școlară cu prezență fizică începe la ora 8:00 si se finalizează la 

ora 17.45. 

b) în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 orele se desfășoară conform normelor igienice sanitare în vigoare. 

 Art. 31 Ordinea, disciplina, supravegherea si securitatea elevilor cu CES în cadrul 

CSEI,  în activitățile extrașcolare se asigură de conducerea CSEI, personalul didactic, 

personalul didactic auxiliar conform responsabilităților stipulate in prezentul regulament si a 

graficului de prezenta si activitate zilnica a personalului didactic. 
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 Art. 32 Părinții sau tutorii legali au obligația să însoțească elevii cu CES la venirea si 

plecarea la/de la CSEI sau sa depună o declarație în scris la secretariatul școlii prin care să 

informeze o altă situație.  

 Art. 33 În proiectarea și realizarea activităților educaționale la nivelul clasei/grupelor, 

personalul didactic utilizează si adaptează situațiile de învățare și resursele cele mai adecvate 

pentru realizarea progresului școlar al fiecărui elev. 

 Art. 34 Este interzisa cadrelor didactice eliminarea, fără motiv, a elevilor din timpul 

activităților școlare. 

Planurile de învățământ, programele și metodologiile didactice  

Art. 35 Învățământul special si special integrat dispune de planuri de învățământ, de 

programe școlare, de programe de asistenta psihopedagogică, de manuale si de metodologii 

didactice alternative, adaptate tipului si gradului de dizabilitate, aprobate de Ministerul 

Educației conform Ordinului nr. 3199 din 21 februarie 2019, Ordinul 3702/2021 și planurile – 

cadru pentru învățământul special aprobate prin ordinul 3622/2018.  

Art. 36  (1) Normele de aplicare metodologică aplicate în învățământul special din 

cadrul CSEI Alba Iulia sunt adaptate tipului si gradului deficientei/dizabilității, nivelului si 

potențialului individual de dezvoltare, a specificului de învățare la copiii cu CES.  

(2) În activitatea curenta de educație specială, la clasa/cabinet, strategiile si 

metodologiile didactice utilizate, vizează diferențierea si individualizarea demersului 

educațional, introducerea unor noi abordări ale procesului învățării si utilizarea adaptată a 

tuturor resurselor disponibile.  

Art. 37 Planurile de învățământ utilizate în cadrul CSEI Alba Iulia sunt cele pentru 

elevii cu dizabilități intelectuale ușoare, moderate, severe, profunde și asociate.  

Art. 38 (1) Comisia Interna de Expertiză Complexă (Art. 10/ Ordin nr.5555/ 2010) a 

CSEI Alba Iulia recomandă adaptarea unui plan de învățământ sau a unei programe școlare 

sau poate stabili un anumit plan de învățământ, dintre cele in vigoare pentru învățământul 

special si special integrat, pentru a fi aplicat la o anumita grupă/clasă pentru copii/elevi ai 

CSEI Alba Iulia.  

(2) Curriculumul recomandat de Comisia Interna de Expertiză Complexă va fi 

specificat in documentele școlare (catalog, registru matricol, portofoliu educațional).  
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Art. 39 Parcurgerea conținuturilor de învățare in perioada școlară se realizează de 

fiecare cadru didactic prin proiectarea didactică a planificărilor curriculare, după caz, precum 

si prin aplicarea si realizarea unor programe de intervenție personalizate.  

Art. 40 (1) În cadrul CSEI Alba Iulia  se utilizează manuale școlare, existente, 

aprobate de Ministerul Educației, precum si manuale alternative și resurse deschise adaptate 

tipului si gradului de dizabilitate. 

 (2) Comisia Interna de Expertiză Complexă a CSEI Alba Iulia poate recomanda, în 

funcție de situație si de evoluția școlară individuala a fiecărui copil/elev, unul sau mai multe 

manuale corespunzătoare programelor analitice utilizate.  

(3) Fiecare cadru didactic are dreptul de a recomanda elevilor un anumit manual, 

inclusiv manualele utilizate în învățământul de masă.  

Art. 41 Activitatea instructiv–educativa specifica de reabilitare/recuperare si 

compensare din grupele/clasele din CSEI Alba Iulia se organizează la clasa, cabinete in 

conformitate cu prevederile legale generale privind organizarea si funcționarea prin 

intermediul planificărilor curriculare si a proiectelor didactice.  

Art. 42 (1) Procesul de învățământ din CSEI Alba Iulia se desfășoară la orele de curs 

aprofundate cu lucrări practice in cabinete, activități complementare de educație terapeutica 

complexa si integrata desfășurate de învățători – educatori și profesori – educatori, activități 

de intervenție specifică, de reabilitare/recuperare, desfășurate de profesori specialiști in 

cabinete special amenajate, activități extrașcolare și/sau în afara scolii.  

(2) Planificarea activității educative, de învățare, reabilitare, terapeutice se întocmesc 

anual si semestrial și sunt avizate de director. 

Art. 43 Planurile manageriale includ activitățile manageriale generale si pe 

compartimente/domenii de activitate, precum si proiecte de dezvoltare – reforma. 

 

Formațiunile de studiu 

Art. 44 (1) În unităţile de învăţământ, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau 

ani de studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de 

administraţie, conform prevederilor legale.  

(2) În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, unităţile de învăţământ pot organiza 

formaţiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului 
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de administraţie al inspectoratului şcolar. În această situaţie, consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ are posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei, în vederea luării 

deciziei.  

(3) Învăţământul special şi special integrat pentru preşcolarii/elevii cu deficienţe 

uşoare şi moderate sau grave/profunde/severe/asociate se organizează individual, pe grupe sau 

clase cu efective stabilite prin lege, în funcţie de tipul şi de gradul deficienţei. 

Conducerea Centrului Școlar de Educație Incluziva Alba Iulia 

Art. 45 Conducerea CSEI este asigurată de către director și  consiliul de administraţie cu 

consultarea consiliul profesoral.  

Pentru coordonare şi conducerea unor activităţi specifice la nivelul fiecărei clase, în 

cadrul centrului se organizează şi funcţionează:  

a) comisia pentru curriculum;  

b) comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  

c) comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;  

d) comisia pentru controlul managerial intern;  

e) comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. 

Directorul  

Art. 46 Directorul exercită conducerea executivă a CSEI, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de legile în vigoare, cu hotărârile Consiliului de administraţie, precum şi cu alte 

reglementări în vigoare.  

Directorul este ordonator de credite și coordonatorul întregului personal al CSEI având 

drept de îndrumare şi control asupra activităţii acestuia.  

Art. 47 Drepturile şi obligaţiile, responsabilităţile şi atribuţiile directorului sunt cele 

stabilite prin legile şi reglementările în vigoare.  

Directorul este preşedintele Consiliului de administraţie şi al Consiliului profesoral, în 

faţa cărora trebuie să prezinte rapoarte semestriale și anuale privind activitatea şi rezultatele 

obţinute.  

Art. 48 La începutul fiecărui an şcolar, directorul numeşte învățătorii/diriginţii la clase 

pe principiul continuității, iar dacă nu este posibil este numit un alt cadru titular sau suplinitor 

care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la 

clasa respectivă. Sunt aleși prin vot secret membrii Consiliului de administrație și se aleg 
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componențele comisiilor de lucru, coordonatorul de proiecte educative, consilierul de etică și 

coordonatorul de formare profesională. 

Art. 49 Directorul realizează planificarea asistențelor la orele de curs și monitorizează 

calitatea procesului instructiv educativ.  

Art. 50 Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de 

corigenţe, amânări, diferenţe etc.  

Art. 51 În calitate de ordonator de credite, directorul propune Consiliului de 

administrație proiectul de buget, raportul de execuție bugetară și răspunde de încadrarea în 

bugetul aprobat a unității de învățământ. 

Art. 52 Directorul răspunde de gestionarea bugetară a unității de învățământ. 

        Art. 53 Directorul coordonează, îndrumă și monitorizează activităţile instructiv – 

educative şcolare şi extraşcolare.  

Art. 54 Directorul elaborează instrumente interne de lucru utilizate în activitatea de 

îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de 

învățământ pentru personalul didactic, personalul auxiliar și nedidactic   

Art. 55 Consiliul de administraţie are rol de decizie.  

Art. 56 Consiliul de administraţie al CSEI este format din 9 membri, din care:  

- directorul centrului şcolar;  

- trei reprezentanţi ai cadrelor didactice;  

- trei reprezentanţi ai Consiliului Judeţean ; 

- doi  reprezentanţi ai părinţilor;  

- liderul de sindicat (cu statut de observator, fără drept de vot) 

Art. 57 Preşedintele Consiliului de administraţie este directorul CSEI. Acesta 

întocmește tematica ședințelor Consiliului, care se întrunesc în ședințe ordinare și 

extraordinare.  

La început de an școlar în Consiliul profesional se desemnează și se alege secretarul 

Consiliului de administrație.  

Art. 58 La şedinţele Consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de 

observator, liderul sindical, al cărui punct de vedere se consemnează în procesul verbal.  

Art. 59 Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale: 

-  adoptă proiectul de buget si avizează execuția bugetara la nivelul unității de învățământ; 
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- aprobă planul de dezvoltare instituționala elaborat de directorul unității de învățământ; 

-  aprobă curriculumul la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral; 

-  stabilește poziția scolii in relațiile cu terți; 

-  organizează concursul de ocupare a posturilor personalului didactic, nedidactic și auxiliar; 

- aprobă planul de încadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de 

personal nedidactic; 

- aprobă programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea consiliului 

profesoral; 

-  sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform 

legii; 

-  aprobă comisiile de concurs si validează rezultatul concursurilor; 

-  aprobă orarul unității de învățământ; 

-  își asumă răspunderea publica pentru performantele unității de învățământ, alături de 

director; 

- îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine si metodologii ale Ministerului Educației. 

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

Art. 60 Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea 

acesteia elaborează documente manageriale, astfel:  

a) documente de diagnoză;  

b) documente de prognoză;  

c) documente de evidenţă.  

Art. 61 (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:  

a) rapoartele anuale ale comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;  

b) raportul anual de evaluare internă a calității;  

 (2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză 

privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la 

atingerea obiectivelor educaţionale.  

Art. 62  (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către 

director.  

(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează în cadrul  Consiliului de 

administraţie, la propunerea directorului, la începutului anului şcolar următor.  
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(3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către 

director în şedinţa Consiliului profesoral.  

Art. 63 Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul 

unităţii de învăţământ, fiind documente care conţin informaţii de interes public.  

Art. 64 Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la 

propunerea coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.  

Art. 65 (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza 

documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:  

a) planul de dezvoltare instituţională (PDI);  

b) planul managerial (pe an şcolar);  

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.  

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării 

managementului unităţii de învăţământ.  

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului 

reprezentativ al părinților, fiind documente care conțin informații de interes public. 

Art. 66 (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe 

termen lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă 

de 3 – 5 ani. Acesta conţine:  

a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, 

relaţia cu comunitatea locală şi organigramă;  

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului 

extern (de tip PESTE);  

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;  

d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, 

obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de 

performanţă şi evaluare.   

(4) Planul de dezvoltare instituţionala se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi 

se aprobă de către consiliul de administraţie.  

Art. 67 Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se 

elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.  
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Art. 68 Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi 

inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de 

dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.  

Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă 

de către consiliul de administraţie.  

Art. 69 Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru 

elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor 

formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va 

cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.  

Art. 70 Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii;  

b) organigrama unităţii de învăţământ;  

c) schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al CSEI Alba Iulia;  

d) planul de şcolarizare;  

Personalul unităţilor de învăţământ 

Art. 71 (1) Funcţiile, normele didactice şi condiţiile de ocupare a catedrelor/posturilor  

din centrul şcolar pentru educaţie incluzivă sunt:  

a) profesor de educaţie specială pentru activităţile de predare în învăţământul primar pentru 

elevi cu deficienţe senzoriale, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în 

psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;  

b) profesor de educaţie specială pentru activităţile de predare în învăţământul primar şi 

gimnazial pentru elevi cu deficienţe mintale, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu 

calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;  

c) profesor, cu diferite specialităţi, pentru activităţile de predare în învăţământul gimnazial 

pentru elevi cu deficienţe senzoriale, cu norma didactică de 16 ore săptămânal;  

d) profesor psihopedagog, profesor psiholog şcolar, profesor logoped, profesor de 

psihodiagnoză, kinetoterapeut - un post la fiecare grupă/clasă, cu norma didactică de 16 ore 

săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie sau kinetoterapie, 

după caz;  

e) profesor-educator - un post la fiecare grupă/clasă, cu norma didactică de 20 de ore 

săptămânal;  

f) profesor itinerant şi de sprijin - un post la 8 copii/elevi cu deficienţe moderate şi uşoare sau 
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la 4 copii/elevi cu deficienţe grave, profunde sau asociate, integraţi în învăţământul de masă, 

cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie 

sau pedagogie;  

j) profesor de educaţie specială pentru şcolarizarea la domiciliu - o catedră la 4 

copii/elevi/tineri cu dizabilităţi nedeplasabili, cu norma didactică de 16 ore săptămânal, cu 

calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie.  

(2) Personalul didactic auxiliar din centrul şcolar pentru educaţie incluzivă este format 

din:  

a) bibliotecar – ocupat de un cadru didactic voluntar din CSEI Alba Iulia;  

b) asistent social - un post în unităţile cu personalitate juridică;  

c) secretar - un post în unităţile cu personalitate juridică;  

d) administrator financiar - un post în unităţile cu personalitate juridică;  

e) administrator de patrimoniu - un post în unităţile cu personalitate juridică. 

(3) Personalul nedidactic din centrul şcolar pentru educaţie incluzivă este format din:  

a) medic specialist - 1 post pe unitate/cabinet de specialitate dotat;  

b) paznic – 1 post pe unitate; 

b) muncitor calificat - un post pe unitate;  

c) îngrijitor - un post la 250 mp de suprafaţă de curăţat. 

(3) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic  se face 

conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.  

(4) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în 

unitate  se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de 

învăţământ, prin reprezentantul său legal.  

Art. 72 (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de 

legislaţia în vigoare 

(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de 

studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.  

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar respectă codul etic profesional.  

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni 

care afectează imaginea copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale 

celorlalţi salariaţi din unitate.  
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(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse 

corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.  

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa 

copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi 

extracurriculare/extraşcolare.  

(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, 

instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, 

inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.  

Art. 73 (1) În organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia 

internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, 

compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în 

vigoare.  

(2) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă 

de către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.  

Art. 74 Conform Ordinului 5447/31.08.2020 numărul comisiilor permanente este 

redus la 5, a fost eliminată Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră 

didactică și au rămas: Comisia pentru curriculum, Comisia de evaluare și asigurare a calității, 

comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, comisia pentru 

controlul managerial intern, comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. 

Art. 75 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de 

specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unităţii de 

învăţământ.  

Art. 76 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele 

compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte 

compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art. 77 (1) Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale este: 

   a) profesorul itinerant si de sprijin pentru elevul cu CES integrat in învățământul de masă; 

   b) profesorul de psihopedagogie specială cu funcția de diriginte pentru elevul cu CES din 

învățământ; 

   c) cadrul didactic cu funcția de diriginte pentru elevul cu CES înscris intr-o unitate de 
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învățământ de masă, școlarizat la domiciliu sau în spital; 

   d) cadrul didactic cu funcția de diriginte/cadrul didactic care desfășoară activitatea de 

instruire pentru elevul cu CES înscris intr-o unitate de învățământ special, școlarizat la 

domiciliu sau în spital. 

    (2) Numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale se face de către 

directorul unității de învățământ unde este încadrat, in termen de 5 zile de la primirea 

certificatului de orientare școlara si profesională. 

   Art. 78 Atribuțiile responsabilului de caz servicii psihoeducaționale în etapa de 

planificare: 

   a) elaborează proiectul planului de servicii individualizat, in cel mai scurt timp de la 

încheierea evaluării si de comun acord cu SEOSP, părinții/reprezentantul legal si copilul, in 

raport cu vârsta, gradul sau de maturitate si tipul dizabilității realizând următoarele activități: 

   a.1) identifică serviciile si intervențiile necesare, precum și termenele de realizare in acord 

cu rezultatele evaluărilor; 

   a.2) identifică capacitatea si resursele de care dispune unitatea de învățământ, familia si 

comunitatea pentru a pune in practica planul; 

   a.3) se asigură că serviciile si intervențiile recomandate răspund nevoilor reale si 

priorităților copilului si ale familiei sale; 

   a.4) se asigură că familia și copilul au acces efectiv la serviciile si intervențiile recomandate; 

   a.5) identifică persoanele responsabile in furnizarea serviciilor si intervențiilor, trecând în 

plan numele complet si datele de contact ale acestora; în cazul in care nu se identifică 

persoana responsabilă, se trece reprezentantul legal al furnizorului de servicii, urmând ca 

persoana responsabilă sa fie comunicată ulterior, la prima reevaluare a planului; 

   a.6) definitivează proiectul planului de servicii individualizat cu consultarea SEOSP, de 

preferință in cadrul unei întâlniri de lucru; 

   b) stabilește prioritățile si ordinea acordării serviciilor din plan; 

   c) transmite proiectul planului avizat de directorul unității de învățământ unde este încadrat 

direct la COSP, in cazul primei orientări, sau la SEOSP, pentru a fi inclus în dosarul care se 

înaintează COSP in cazul reorientării; 

   d) comunica proiectul planului avizat directorului unității de învățământ de masa unde este 

înscris copilul; 
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   e) transmite persoanelor responsabile din plan procedurile necesare pentru monitorizarea 

planului. 

Asigurarea serviciilor educaționale si de sprijin pentru elevii cu CES integrați în 

învățământul de masă 

Art. 79 (1) Categoriile de personal încadrat pentru activitatea de predare în programul 

de  

şcolarizare la domiciliu sunt următoarele:  

a) profesor pentru învăţământul primar;  

b) învăţător itinerant şi de sprijin;  

c) profesor de specialitate pentru învăţământul gimnazial;  

d) profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul gimnazial;  

   Art. 80 Activitatea unui profesor itinerant și de sprijin este normată ca activitate de 

învățământ special, conform art. 262 alin. (3) pct. f) din Legea nr. 1/2011. 

    Art. 81 (1) Normarea si încadrarea profesorilor itineranți și de sprijin se realizează 

astfel: 

a) un post pentru 8-12 copii/elevi/tineri cu deficiente moderate sau ușoare, integrați 

individual 

ori in grup de 2-3 elevi in grupe/clase din unități de învățământ de masa, echivalent normei 

de predare de 16 ore; 

 b) un post pentru 4-6 copii/elevi/tineri cu deficiente grave, profunde sau asociate, integrați 

individual ori in grup de 2-3 elevi in grupe/clase din unități de învățământ de masă, 

echivalent normei de predare de 16 ore. 

    (2) Cele 16 ore/săptămână aferente normei de predare se realizează în activitate directa 

cu copilul/elevul integrat, în clasă sau în săli multifuncționale/centre de resurse din unitatea 

de învățământ unde este înscris copilul/elevul. 

    Art. 82 (1) Cel puțin jumătate din activitatea din cadrul celor 16 ore se desfășoară în 

grupă/clasă, în timpul activităților/lecțiilor de predare - învățare, în parteneriat cu cadrul 

didactic de la grupă/clasă. 

   (2) Activitatea directa cu copilul/elevul integrat, in săli multifuncționale/centre de 

resurse din unitatea de învățământ, se desfășoară în afara orelor de curs. 

    (3) Numărul de ore și disciplinele de învățământ la care participa profesorul itinerant 

si de sprijin sunt stabilite de comun acord cu cadrele didactice de la grupă/clasă. 

doc:1110000102/1
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    Art. 83 (1) Categoriile de copii/elevi care beneficiază de serviciile educaționale de 

sprijin sunt: 

a) copii/elevi cu certificat de orientare școlară și profesionala eliberat de comisia de 

evaluare și orientare școlară si profesionala din cadrul CJRAE/CMBRAE; 

b) copii/elevi cu dificultăți de învățare, de dezvoltare sau de adaptare școlară care se găsesc 

la un moment dat în situație de eșec școlar sau in risc de abandon școlar si beneficiază 

de servicii de educație remedială/consiliere psihopedagogică din partea cadrelor 

didactice de la clasa/consilierului școlar/profesorului logoped etc. În funcție de evoluția 

elevului, cadrele didactice care au lucrat cu acesta pot recomanda evaluarea de către 

comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE in vederea asigurării unui profesor itinerant si de 

sprijin. 

    (2) Toți copiii/elevii care au fost orientați școlar către serviciile educaționale de sprijin 

beneficiază de suportul psihopedagogic al unui profesor itinerant și de sprijin. 

    Art. 84 Atribuțiile profesorului itinerant si de sprijin sunt următoarele: 

   a) colaborează cu comisia interna de expertiza complexa din unitatea de învățământ special 

în vederea preluării informațiilor privind evaluarea și planul de servicii individualizat al 

copilului/elevului cu CES integrat în învățământul de masă; 

  b) colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învățământ în care este înscris 

copilul/elevul in vederea realizării unei integrări școlare eficiente si a punerii in aplicare in 

mod unitar a planului de servicii individualizat; 

c) elaborează și pune în aplicare planul de intervenție personalizat realizat pe baza planului de 

servicii individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare; 

d) realizează adaptarea curriculara in parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă; 

e) monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate si evaluează, în parteneriat cu 

cadrele didactice de la grupa/clasa, rezultatele aplicării acestora; 

f) realizează materiale didactice, instrumente de lucru și de evaluare specifice în colaborare 

cu cadrele didactice de la grupă/clasă în care sunt elevi cu CES; 

g) participă, în timpul orelor de predare - învățare, la activitățile care se desfășoară în clasă; 

h) participă la activitățile educative școlare și extrașcolare din grupă/clasă în calitate de 

observator, consultant, coparticipant; 

i) desfășoară activități de stimulare cognitivă individuală sau în grup; 

j) realizează evaluări periodice si reproiectează programul de intervenție personalizat in 
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funcție de rezultatele obținute; 

k) consiliază părinții/tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin și 

colaborează cu aceștia; 

l) la cererea părinților/tutorilor și/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea și 

orientarea școlară de către comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE a tuturor acelor copii/elevi 

care au dificultăți de învățare și nu beneficiază de servicii educaționale de sprijin.    

m) în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2 orele se desfășoară conform Procedurilor de desfășurare a orelor în școlile unde 

profesorii își desfășoară activitatea 

Art. 85 Art. 85 (1) Categoriile de personal încadrat pentru activitatea de predare în programul 

de şcolarizare la domiciliu sunt următoarele:  

a) profesor pentru învăţământul primar;  

b) învăţător itinerant şi de sprijin;  

c) profesor de specialitate pentru învăţământul gimnazial;  

d) profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul gimnazial;  

(2) Profesorul pentru învăţământul primar este încadrat cu 4 ore/săptămână/elev, retribuite în 

regim de plata cu ora.  

(3) În învăţământul gimnazial sunt încadrate, în total, 5 ore/săptămână/elev, pentru profesorii 

itineranţi şi de sprijin, cuprinse în norma didactică de predare-învăţare-evaluare sau în regim 

de plata cu ora.  

(4) În situaţia în care Comisia de orientare şcolară şi profesională (COSP) din  

cadrul CJRAE/CMBRAE, în urma evaluării dosarului copilului/elevului/tânărului, nu 

recomandă, prin certificatul de orientare şcolară şi profesională, servicii de sprijin, orele 

alocate conform prezentei metodologii cadrelor didactice itinerante şi de sprijin pot fi atribuite 

cadrelor didactice de specialitate.  

(5) În funcţie de situaţia medicală a elevului, dovedită prin documente medicale, la 

recomandarea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE, menţionată în Certificatul de orientare 

şcolară şi profesională, se pot norma câte două ore/săptămână pentru terapii specifice 

(psiholog, kinetoterapeut, psihopedagog, logoped), conform certificatului de încadrare în grad 

de handicap şi/sau de orientare şcolară.  
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Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ 

 

Consiliul profesoral 

Art. 86 Consiliul profesoral al CSEI este alcătuit din totalitatea personalului didactic de 

predare, cu norma de bază la centrul şcolar, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în 

domeniul instructiv educativ.  

Preşedintele Consiliului profesoral este directorul centrului şcolar, care stabileşte şi 

anunţă data şi ordinea de zi a şedinţelor consiliului. Acesta numeşte anual, prin decizie, 

secretarul Consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta procesul verbal al şedinţei.  

Consiliul profesoral are competenţele, responsabilităţile şi atribuţiile stabilite prin legile 

şi reglementările în vigoare.  

Art. 87 (1) Consiliul profesoral se întruneşte de câte ori este nevoie, la propunerea 

directorului sau la solicitarea a 1/3 din numărul personalului didactic 

(2) Participarea la şedinţele Consiliului profesoral a cadrelor didactice şi a personalului 

didactic auxiliar (când este convocat) este obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe 

se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare. Şedinţele Consiliului profesoral 

se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total de membri.  

(3) La terminarea fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi participanții au obligația 

să semneze procesul / verbal de ședință 

(4) În condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 consiliile profesorale se vor desfășura on-line. 

(5) Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:  

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului 

din unitatea de învăţământ, care se face public;  

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; c) 

dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ;  

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau 

modificări ale acestora;  

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia 

şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;  
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f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, 

potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţii de învăţământ şi ale statutului elevului;  

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;  

h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de 

"bine", pentru elevii din învăţământul primar;  

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

j) avizează proiectul planului de şcolarizare;  

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabileşte calificativul anual;  

l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 

profesională ale cadrelor didactice;  

m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, 

proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează 

activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare 

sau de completare a acestora;  

o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de 

învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;  

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în condiţiile legii;  

q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi 

orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;  

r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 

(6) Documentele consiliului profesoral sunt:  

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;  

b) convocatoare ale consiliului profesoral;  

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele 

proceselor-verbale. 
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Consiliul clasei 

Art. 88 (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar și gimnazial, fiind 

constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă la care poate 

participa cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei. 

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial.  

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este 

necesar, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, 

respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.  

(4) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte 

situaţii excepţionale, şedinţele consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace 

electronice de comunicare în sistem de videoconferinţă. 

Art. 89 Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;  

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;  

c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de 

frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului 

profesoral validarea notelor mai mici de 7,00 sau a calificativelor mai mici de "bine", pentru 

învăţământul primar;  

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau 

a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;  

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte 

sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 90 (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul 

membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.  

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să 

semneze procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale 

ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de 
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învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. 

Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele 

proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

 

Catedrele/comisiile de lucru  

Art. 91 În cadrul CSEI, catedrele/comisiile de lucru se constituie cu caracter 

permanent, temporar și ocazional. La solicitarea CP se pot realiza comisii pe arii curriculare 

sau pe discipline înrudite. Activitatea este coordonată de un responsabil și membri aleși în CP. 

Art. 92 (1) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul 

anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite 

perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se 

impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute 

la nivelul unităţii de învăţământ.  

(2) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de 

învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.  

(3) CIEC devine comisie permanentă 

           (4) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza 

deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor 

prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), f) şi g) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai 

părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, 

respectiv comitetul/asociaţia de părinţi.  

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de 

membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţii de învăţământ.  

Art. 93 Atribuțiile comisiilor cu caracter permanent sunt următoarele:  

Comisia pentru curriculum 

- Procură documentele curriculare oficiale – planuri cadru, programe școlare, ghiduri 

metodologice, manuale   

- Asigură aplicarea planurilor cadru de învăţământ ce se realizează prin elaborarea 

ofertei curriculare.   

- Se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice prin activităţi curriculare si extracurriculare 

desfăşurate la nivelul instituţiei de învăţământ.   
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- Asigură fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza experienţei, a 

resurselor scolii si a specificului comunitar.   

- Asigură consultanţa cadrelor didactice în domeniul curricular.   

- Asigură coerenţă între curriculumul naţional şi dezvoltarea locală, coordonarea 

dintre diferitele discipline si rezolvă conflicte de prioritate dintre profesori si discipline în 

interesul elevilor si al instituţiei de învăţământ. 

 

Comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii ( CEAC ) 

- Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurarea calităţii aprobate de conducerea şcolii conform domeniilor şi criteriilor prevăzute 

de legislaţia în vigoare   

- Elaborează anual un raport de evaluare internă (RAEI) privind calitatea educaţiei în 

şcoală și îl încarcă online pe site-ul Aracip si la avizier, website.   

- Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei   

- Cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii ARACIP, cu 

alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau din străinătate potrivit 

legii 

- În baza metodologiei elaborate de ME, comisia elaborează si adoptă propria strategie 

si propriul regulament de funcţionare 

 

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

Atribuţiile subcomisiei SSM:   

- Elaborează planul de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

-  Prelucrează normele de securitate și sănătate în muncă pe diferite compartimente şi 

activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;   

- Organizează instructaje de protecţie a muncii pe activităţi (de 2 ori pe an);  

- Efectuează instructajele de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de 

către conducătorii activităţilor);  

Atribuţiile subcomisiei pentru situații de urgenţă sunt:   

- Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de 

muncă stabilind măsurile pentru paza contra incendiilor la nivelul școlii;   
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- Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de 

prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi 

consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.   

- Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de 

unitate fondurile necesare.   

- Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc., planurile de evacuare în caz de 

incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.   

- Prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, 

profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.   

- Realizează, pe bază de proces verbal, instructajul cadrelor didactice, didactice 

auxiliare şi nedidactice în legătură cu măsurile de protecţia muncii şi pază contra 

incendiilor şi protecţie civilă   

- Stabileşte un program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa 

calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau 

produse de om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc.).   

- Prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică, 

biologie normele de protecţia muncii şi pază contra incendiilor, care vor fi dezbătute 

cu elevii pe bază de proces verbal.   

- Informează cu operativitate conducerea asupra tuturor neregulilor care pot apărea în 

sistemul de prevenire a incendiilor sau de protecţie a muncii 

 

Comisia pentru controlul managerial intern ( SCIM) 

- Elaborează strategia de monitorizare-control-evaluare   

- Elaborează proiectul de dezvoltare instituțional, planul managerial şi planul 

operaţional 

- Verifica şi evaluează continuu funcţionarea sistemului de control intern și a 

elementelor sale specifice.   

- Aduce echipei manageriale disfuncţionalităţile /problemele identificate împreună cu 

măsurile corective propuse 
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Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 

Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor, 

care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără 

discriminare şi excludere generate de originea etnică, deficient fizice sau mentale, origine 

culturală sau socio-economică, limbă maternă.   

- Elaborează şi implementează coduri de conduită a personalului și a elevilor, care să 

reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii   

- Identifică și analizează cazurile de discriminare și înaintarea de propuneri de 

soluţionare a acestora   

- Previne și mediază conflicte apărute  

- Monitorizează și evaluează acţiunile întreprinse pentru prevenirea și combaterea 

discriminării   

- Elaborează anual un raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării 

 

Comisia internă de expertiză complexă 

a) efectuează monitorizarea completă a activităţii copiilor/elevilor/tinerilor din zona sa de 

acţiune, sector, judeţ, indiferent de forma de şcolarizare pe care o urmează;  

b) validează/invalidează diagnosticul psihologic şi cel educaţional;  

c) transmite comisiei de orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE 

dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din învăţământul special şi special 

integrat, precum şi recomandări psihologice de orientare şcolară şi profesională;  

d) transmite comisiei de orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE 

dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor care au întrerupt şcolarizarea, au studii 

incomplete, nu au urmat nici o formă de şcolarizare, au depăşit cu peste 3 ani vârsta clasei 

şcolare, aflaţi în situaţie de repetenţie sau cu dificultăţi grave de învăţare, care au tulburări de 

comportament ori au fost  

marginalizaţi şi face recomandări psihologice de orientare şcolară şi profesională;  

e) asigură repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din 

unităţile şcolare de învăţământ special la începutul anului şcolar, după criterii obiective 

(diagnostic, gradul deficienţei, nivelul psihointelectual, gradul de integrare socio-şcolară);  
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f) elaborează, realizează şi urmăreşte realizarea planului de servicii individualizat al 

copilului/elevului cu CES;  

g) fundamentează din punct de vedere psihopedagogic reevaluarea absolvenţilor clasei a VIII-

a din unităţi de învăţământ special, în vederea orientării profesionale;  

h) efectuează reevaluarea anuală a copiilor/elevilor cu CES (la cererea părinţilor, 

reprezentantului legal sau a cadrelor didactice), în vederea orientării şcolare;  

i) propune comisiei de orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE 

schimbarea diagnosticului sau reorientarea şcolară cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea 

termenului de valabilitate a certificatului de expertiză şcolară ori în situaţia în care se constată 

schimbarea condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul. 

Art. 94 Atribuțiile comisiilor cu caracter temporar și ocazional 

 

Comisia pentru monitorizarea absenteismului și abandonului școlar 

1. Se constituie și funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, art. 31 lit. J, privind rolul consiliului de administrație 

în stabilirea componentei și atribuțiilor comisiilor de lucru din unitatea de învățământ.  

2. Comisia privind notarea ritmica și frecventa elevilor este formata din 5 membri 

desemnați de către consiliul de administrație în urma propunerilor făcute în consiliul 

profesoral.     

3. Comisia privind notarea ritmica și frecventa elevilor are următoarele atribuții, 

aprobate de către consiliul de administrație:  

a. Monitorizarea notarii ritmice a elevilor la clasele primare;  

b. Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele de gimnaziu;  

c. Monitorizarea frecventei elevilor din clasele primare;  

d. Monitorizarea frecventei elevilor din clasele gimnaziale;  

e. Monitorizarea elevilor cu număr ridicat de absente;  

f. Monitorizarea elevilor cu risc de abandon școlar;  

g. Colaborarea cu diriginții și învățătorii pentru realizarea unei bune monitorizări;  

h. Realizarea unor scurte informări lunare privind ritmicitatea notarii si calitatea 

frecventei elevilor, prezentate conducerii școlii ;  

i. Realizarea unor rapoarte semestriale / anuale privind ritmicitatea notarii și calitatea 

frecventei elevilor la nivelul școlii.  
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4. Neîndeplinirea, sau îndeplinirea superficiala a atribuțiilor de către unii membri ai 

comisiei, poate fi considerata o abatere prezumata si poate atrage după sine înaintarea 

propunerii consiliului de administrație către consiliul profesoral, pentru aplicarea unor 

sancțiuni precum:  

a. atenționare verbala;  

b. atenționare scrisa;  

c. punerea în discuție în cadrul Comisiei de disciplina ; 

 

Comisia pentru formare continuă și perfecționare 

- Se preocupă de coordonarea activităţii de perfecţionare metodică şi de formare 

continuă;  Întocmeşte tabloul de bord privind situația creditelor/ cursurilor 

perfecţionare de 90 CPT/ 5 ani;   

- Centralizează și actualizează fișa de formare și perfecționare a cadrelor didactice; 

- Prezintă conducerii evidenţa corectă a participării cadrelor didactice la activităţile mai 

sus menţionate, cu ajutorul responsabililor de catedre;   

- Menţine legătura cu I.S.J. si CCD pentru a duce la cunoştinţa cadrelor didactice toate 

informaţiile privind perfecţionarea metodică şi de formare continua.   

- Propune participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare în urma acțiunilor 

de identificare şi stabilire a nevoii de formare a personalului didactic din şcoală 

 

Comisia pentru întocmirea orarului și serviciul pe școală 

a) alcătuieşte orarul şcolii;  

b) asigură întocmirea schemelor orare în concordanţă cu planurile cadru operante;  

c) modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări ME, 

ISJ);  

d) afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice;  

e) asigură transmiterea acestuia la clase şi la persoana desemnată pentru scrierea 

condicii de prezenţă a cadrelor didactice;  

f) respectă principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii 

şcolare a elevilor;  

g) corelează specificul spaţiilor de învăţământ cu specificul activităţii programate a se 

desfăşura în aceste spaţii;  
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h) corelează numărul de săli disponibile pe schimburi şi intervale orare cu numărul de 

ore/clase programate. 

Responsabilul desemnat pentru întocmirea serviciului pe școală elaborează graficul, 

astfel încât să se asigure un profesor de serviciu pe cele două schimburi. În fiecare zi 

lucrătoare, conform graficului, cadrele didactice îndeplinesc serviciul pe școală exercitând 

atribuții care le revin conform regulamentului ROFUIP. 

Sesizează conducerea școlii sau consiliul de administrație cu privire la anumite 

disfuncționalități în realizarea serviciului pe școală. 

 

Comisia de acordare a burselor școlare și a altor forme de ajutor pentru elevi 

(rechizite, lapte, corn, fruct, euro200, etc.) 

Criteriile generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, sunt stabilite prin Hotărârea de 

Guvern nr. 558/1998. C.A. numește comisia si stabilește atribuţiile pe fiecare membru a 

comisiei prin fisa postului. Directorul emite decizie de constituire a comisiei. 

- Stabilește efectivele de copii ce beneficiază de program;  Anunţă periodic efectivele 

către ISJ/ primărie;  Recepţionează produsele lactate şi de patiserie.  Depozitează și distribuie 

produsele. 

- Realizează raportul semestrial / anual privind activitatea comisiei. 

 

Comisia de lucru pentru ROFUIP si RI 

1. Revizuiește la fiecare început de an, si ori de câte ori e nevoie, Regulamentul intern 

și Regulamentul de organizare și funcţionare a unităţii școlare.   

2. Îl prezintă și supune spre aprobare Consiliului de Administraţie și Consiliului 

profesoral, îl afișează la avizierul școlii. 

3 Propune completări sau modificări unde este cazul în RI pe baza legislaţiei în 

vigoare 
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Comisia de recepție și inventariere bunuri 

1. Se constituie și funcționează în baza Regulamentului de organizare si funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, art. 31 lit. J, privind rolul consiliului de administrație 

în stabilirea componentei si atribuțiilor comisiilor de lucru din unitatea de învățământ, 

împărțindu-se în doua subcomisii: comisia de recepție și comisia de inventariere.  

2. Atribuțiile comisiei de recepție si inventariere a patrimoniului sunt stabilite în 

conformitate cu legislația în vigoare si necesitățile unității de învățământ.  

3. Comisia de recepție și inventariere a patrimoniului școlii se întrunește de câte ori 

este nevoie.  

4. Comisia de recepție are următoarele atribuții:  

a. Monitorizează activitatea gestionarului școlii în privința achiziționării de bunuri;  

b. Verifică si semnează fiecare lista de bunuri achiziționate de gestionarul școlii;  

c. Verifică corespondenta dintre bunurile aflate pe lista si cele achiziționate în 

realitate;  

d. Verifică încadrarea în standardul de calitate a bunurilor achiziționate;  

e. Colaborează cu administratorul de patrimoniu si cu comisia de inventariere;  

f. Realizează rapoarte periodice privind activitatea comisiei.  

5. Comisia de inventariere a patrimoniului școlii are următoarele atribuții:  

a. Verifică de 1-2 ori pe an patrimoniul școlii după listele de inventar;  

b. Verifică starea calitativa a bunurilor școlii;  

c. Verifică funcționalitatea bunurilor școlii;  

d. Întocmește scurte rapoarte de constatare în legătură cu starea calitativa a unor 

bunuri din patrimoniul școlii;  

e. Face propuneri pentru casarea acelor bunuri uzate moral sau cu grad mare de 

deteriorare;  

f. Monitorizează întreaga baza materiala a școlii;  

g. Face propuneri pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii;  

h. Colaborează cu administratorul de patrimoniu, administratorul financiar, comisia de 

recepție a bunurilor și comisia de casare, pentru buna desfășurare a activității;  

i. Propune modalități de îmbunătățire a organizării si funcționalității bunurilor aflate în 

patrimoniul școlii;  
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j. Hotărăște scoaterea din inventar a bunurilor casate pe baza referatului întocmit de 

comisia de casare;  

k. Sesizează conducerea școlii si consiliul de administrație cu privire la anumite 

lipsuri, disfuncționalități, sau deteriorări premature ale unor bunuri din patrimoniul școlii;  

l. Elaborează scurte informări și rapoarte periodice privind starea patrimoniului scolii  

 

Comisia pentru promovarea imaginii scolii, , legătura cu familia , monitorizarea 

lectoratelor cu părinții 

- Alcătuirea unui plan de promovare a imaginii şcolii  

- Publicarea pe internet a prezentării şcolii  

- Tipărirea şi distribuirea de broşuri informative  

- Elaborarea unui instrument de colectare a datelor  

- Promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale (prin articole de presă, 

emisiuni radio şi tv, site-uri educaţionale, participarea la diferite evenimente ale 

comunităţii locale). 

 

Comisia de mobilitate la nivelul școlii 

Atribuţii prevăzute în Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar  

- evaluarea obiectiva a cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate  

- stabilirea unor punctaje conform grilei in vederea evaluării obiective  

- stabilirea punctajului cadrelor didactice care iși depun dosarul la ISJ pentru diferite 

etape ale mișcării personalului didactic  

- întocmește raportul scris înaintat CA pentru transferul prin consimțământ 

- respectă calendarul de mobilitate și informare a cadrelor didactice 

 

Comisia de etică și bullying 

1. Preşedintele comisiei de etică:  

- asigură conducerea operativă a comisiei;  

- convoacă şi prezidează şedinţele comisiei;  

- prezintă în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar raportul comisiei 

privind analiza faptelor pentru care a fost sesizat;  
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- distribuie sarcini individuale membrilor comisiei de etică;  

- reprezintă inspectoratul şcolar în probleme de etică în relaţia cu alte inspectorate 

şcolare, cu Ministerul Educaţiei 

 2. Secretarul comisiei de etică:  

- asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii comisiei;  

- redactează rapoartele, procesele-verbale şi ţine evidenţa documentelor comisiei;  

- planifică sesiunile ordinare şi stabileşte ordinea de zi a acestora;  

- are responsabilitatea arhivei comisiei şi a bazei de date a acesteia;  

- asigură legătura dintre membrii comisiei.  

3. membrii comisiei de etică:  

- exercită atribuţiile stabilite de către preşedintele comisiei;  

- participă la lucrările comisiei 

 

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial 

a) elaborează Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;  

b) supune spre aprobare conducerii instituţiei publice Programul anual de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial;  

c) monitorizează stadiul îndeplinirii obiectivelor incluse în Programul anual de 

dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;  

d) îndrumă compartimentele/structurile, în cadrul unor sesiuni organizate în acest 

scop, în realizarea activităţilor legate de controlul intern/managerial;  

e) prezintă conducerii instituţiei publice, ori de câte ori se apreciază ca necesar, 

informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial;  

f) urmăreşte, în cadrul procesului de raportare trimestrială/anuală, stadiul 

implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern/managerial din cadrul instituţiilor 

publice aflate în subordine (este cazul instituţiilor publice care au instituţii publice în 

subordine). 
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Comisia paritară 

Se constituie în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 488 alin. 

(3) și al art. 625 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

(1) Comisia paritară este consultată în situațiile prevăzute la art. 489 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare. În acest sens, comisia paritară are următoarele atribuții principale:  

a) analizează şi avizează propunerile privind măsurile de îmbunătățire a activității 

autorității sau instituției publice pentru care este constituită;  

b) analizează și avizează planul anual de perfecționare profesională, precum și orice 

măsură privind pregătirea profesională a funcționarilor publici, în condițiile în care aceasta 

implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorității sau instituției publice;  

c) analizează şi avizează stabilirea programului de lucru, pe baza propunerii 

conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi dacă este cazul, formulează propuneri 

privind flexibilizarea acestuia, la solicitarea scrisă a majorităţii funcţionarilor publici din 4 

cadrul autorităţii sau instituţiei publice, pe care le supune spre aprobare conducătorului 

acesteia;  

d) analizează si avizează măsurile de adaptare adecvate identificate în vederea 

asigurării unui mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil persoanelor cu CES, inclusiv 

pentru cei care dobândesc o dizabilitate pe durata raportului de serviciu;  

e) participă la soluţionarea sesizărilor adresate de funcționarii publici conducătorului 

autorității sau instituției publice cu privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute de 

lege, precum și a acordurilor colective;  

f) monitorizează aplicarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau instituția 

publică cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici, respectiv sindicatele afiliate la 

o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate din care face parte autoritatea sau 

instituţia publică sau cu reprezentanții funcționarilor publici, dacă astfel de acorduri au fost 

încheiate;  

g) întocmește un raport anual în condițiile art. 489 alin. (4) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), conducătorul 

autorității sau instituției publice transmite comisiei paritare sesizările formulate de 
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funcţionarii publici cu privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute de lege, precum 

și a acordurilor colective, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la înregistrare. Comisia 

paritară elaborează un punct de vedere cu privire la sesizări, cuprinzând şi propunerea privind 

modul de soluţionare a sesizării, pe care îl transmite conducătorului autorităţii sau instituţiei 

publice în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea sesizării.  

(3) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. f), comisia paritară 

solicită trimestrial sau, după caz, la termenele prevăzute în acordurile colective, 

compartimentelor din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care au atribuţii în 

implementarea acordurilor colective, comunicarea stadiului aplicării acestora.  

(4) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute la alin. (1) lit. a) – d), comisia paritară 

emite avize consultative. Avizul se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul 

membrilor comisiei paritare.  

(5) Comisia paritară constituită potrivit art. 4 lit. a) adoptă avize cu unanimitate de 

voturi.  

(6) Avizul comisiei paritare este întotdeauna scris și motivat. Avizul poate fi favorabil, 

favorabil cu obiecțiuni sau nefavorabil. 

 

Comisia privind achizițiile publice 

Art. 95 Activitățile desfășurate în mod obligatoriu în procesul de realizare a 

achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări sunt reglementate prin Procedura 

operațională privind achiziția directa si Procedura operațională privind  elaborarea Planului 

anual de achiziție publică. 

Art. 96 Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, inclusiv achiziţia directă, cu respectarea 

tuturor dispoziţiilor legale aplicabile. 

(1) În vederea realizării achiziţiilor publice, autoritatea contractantă înfiinţează în 

condiţiile legii un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor, format, de regulă, 

din minimum trei persoane, dintre care cel puţin două treimi având studii superioare, precum 

şi specializări în domeniul achiziţiilor.  

(2) În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite 

înfiinţarea unui compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor distinct, principalele 

atribuţii ale acestuia sunt duse la îndeplinire de una sau, după caz, mai multe persoane din 
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cadrul respectivei autorităţi contractante, însărcinate în acest sens prin act administrativ al 

conducătorului autorităţii contractante. 

Art. 97 În cadrul CSEI Alba Iulia, prin decizia directorului, a fost numita Comisia 

privind achizițiile publice, care are următoarele atribuţii principale: 

 a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;  

b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al 

achiziţiilor publice; 

 c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire 

şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de 

concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

 d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

Lege;  

e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;  

f) realizează achiziţiile directe; g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

Art. 98 Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini 

activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, în funcţie de specificul 

şi complexitatea obiectului achiziţiei. 

 Sprijinirea activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor 

publice se realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:  

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi 

lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit 

competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor 

contracte/acorduri-cadru;  

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 

155 din Lege;  

c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la lit. 

a), transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor 

necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică;  

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia 

bugetară a acestora;  
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e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia 

contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor 

propuse; 

 f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor 

contractuale. 

Art. 99 (1) Coordonarea activității grupelor/claselor de elevi se realizează de către 

profesori pentru învățământul primar/diriginți, numiți de  către directorul unității de 

învățământ, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica de prestigiu si cu 

experiență, care predau la clasa respectiva.  

 (2) Dirigintele îți proiectează și îți desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute 

de planul anual al unității de învățământ si in acord cu particularitățile educaționale ale clasei 

respective.  

(3) Dirigintele întocmește, după consultarea profesorilor clasei, a părinților și a 

elevilor, planificarea semestriala si anuala, în acord cu problemele specifice ale colectivului 

de elevi și cu programa elaborata de Ministerul Educației.  

Art. 100 Cadrele didactice care dețin funcția de diriginte au atribuțiile stabilite prin 

Ordinul nr. 5447 din 31 august 2020: 

- fac planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională doar anual; 

- își desfășoară activitatea în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare, 

- organizează și coordonează și activitățile extracurriculare și extrașcolare în unitatea de 

învățământ și în afara acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și a 

internetului, 

- realizează ședințele cu părinții lunar, acestea se pot desfășura online în situații de calamitate 

sau pandemie, 

- trebuie să aibă întâlniri individuale cu părintele la care poate participa și elevul la solicitarea 

unuia dintre participanți (părinte, elev, diriginte, etc.) 

- nu mai răspund de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă împreună cu elevi, 

părinți, tutori sau susținători legali, precum și cu membrii consiliului clasei, 

- nu mai realizează portofoliul 
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Art. 101 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:  

1. organizează şi coordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  

c) întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori 

de câte ori este cazul;  

d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;  

e) activităţi educative şi de consiliere;  

f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara 

acesteia, inclusiv activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului;  

2.monitorizează:  

a) situaţia la învăţătură a elevilor;  

b) frecvenţa la ore a elevilor;  

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 

d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 

e)participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat;  

3. colaborează cu:  

a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 

specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-

educativ, care îi implică pe elevi;  

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a 

elevilor clasei;  

c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului 

de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor 

probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul 

păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în 

legătură cu colectivul de elevi;  

d)comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele care 

vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi 

parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  
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e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de 

studii ale elevilor clasei;  

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării 

datelor referitoare la elevi;  

4. informează:  

a) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;  

b) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

evaluări şi examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul 

şcolar al elevilor;  

c) părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul 

elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu 

părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;  

d) părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe 

nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ;  

e) părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, 

sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;  

5. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.  

6. Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:  

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, 

iniţiala tatălui, prenume, număr matricol);  

b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament 

şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  

c) propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a 

fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului regulament;  

d) aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor 

propuse de către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind 

scăderea notei la purtare;  



 

Regulamentul intern al Centrului Scolar de Educatie Incluziva,  

Alba Iulia 

44 

e) pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate 

cu prezentul regulament şi statutul elevului;  

f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o 

consemnează în catalog şi în carnetul de elev;  

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;  

h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează 

completarea portofoliului educaţional al elevilor;  

j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei.  

 

Compartimentul secretariat 

Art. 102 (1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar.  

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.  

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii 

consiliului de administraţie.  

Art. 103 Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;  

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;  

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente 

solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;  

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi 

actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 

antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;  

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor 

naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;  

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor 

referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;  

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, 

în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al 
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documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;  

h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;  

i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele 

competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;  

j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit 

legislaţiei în vigoare sau fişei postului;  

k) întocmirea statelor de personal;  

l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de 

învăţământ;  

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;  

n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;  

o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, 

contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, 

stabilite în sarcina sa.  

Art. 104 (1) Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile 

de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.  

(2) Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs, 

împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în 

acest sens.  

(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în 

perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.  

(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de 

sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de 

învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.  

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a 

oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.  
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Serviciul financiar 

Organizare şi responsabilităţi 

Art. 105 (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii 

de învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, 

întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la 

finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele 

colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de 

regulamentul intern.  

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi 

angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic "contabil".  

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.  

Art. 106 Serviciul financiar are următoarele atribuţii: 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;  

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, 

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;  

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;  

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;  

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;  

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 

unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;  

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;  

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de 

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;  

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;  

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;  

k) implementarea procedurilor de contabilitate;  

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;  

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;  
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n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 

normele legale în materie;  

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.  

 

Management financiar 

Art. 107 (1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi 

se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului 

propriu.  

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.  

Art. 108 Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie 

actualizează programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun 

pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.  

Art. 109 (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de 

finanţare.  

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform 

hotărârii consiliului de administraţie.  
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Capitolul 5 

Timpul de muncă si timpul de odihnă 

 

Art. 110 (1) Durata normala a timpului de munca este, de regula, de 8 ore/zi, 

40ore/săptămâna. La opțiunea salariatului, repartizarea timpului de munca poate fi inegala, in 

funcție de specificul muncii prestate. 

(2) Pentru personalul didactic de predare, norma didactica de predare-învățare-evaluare și de 

instruire practică și de evaluare curentă este cea prevăzută de art. 262 din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare. 

(3) în unitățile de învățământ, evidența activității desfășurate de cadrele didactice se ține prin 

intermediul unei singure condici de prezenta, pentru norma didactica de predare-învațare-

evaluare si de instruire practică si de evaluare curenta a elevilor în clasa prevăzuta de art. 262 

alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările 

ulterioare. Activitățile prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. b) -d) din Legea nr. 1/2011 se pot 

desfășura si in afara locului de muncă (biblioteci, centre de informare si documentare, CCD, 

domiciliu etc.), precum și on-line. 

(4) în învățământul primar, orele de educație fizica ce nu sunt predate de profesori cu studii 

superioare de specialitate pot fi predate de învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământ primar al clasei si sunt remunerate in sistem de plata cu ora, ca personal calificat 

sau necalificat, in funcție de condițiile de studii ale acestuia. 

(5) Timpul săptămânal de activitate al personalului didactic auxiliar si nedidactic este identic 

cu 

cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit 

legii. Sarcinile acestora sunt prevăzute in fisa individuala a postului. 

Art. 111 Personalul didactic își desfășoară norma de predare între 16-20 

ore/săptămânal în funcție de specificul postului, iar diferența de ore sunt planificate pentru 

desfășurarea unor activități conexe procesului instructiv-educativ: 

 activități extracurriculare și extrașcolare, 

 activități de formare si perfecționare personală, 

 perfecționare didactică, 

 cercuri pedagogice,  

 consilii profesorale, 
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 consiliul de administrație, 

 comisiile la nivelul unității, 

 consiliile claselor, 

 lectorate cu părinții, 

 vizite la domiciliu, 

 întocmirea documentelor pentru portofoliul personal, 

 studiu individual. 

Aceste activități pot fi desfășurate in unitatea școlară sau în afara acesteia, în funcție de 

necesitați. 

Art. 112 Durata concediului de odihna pentru personalul didactic este de 62 de zile 

lucrătoare și se efectuează în perioada vacanțelor. 

Art. 113 (1) Durata concediului de odihna pentru personalul didactic 

auxiliar/nedidactic este în funcție de vechime, astfel: 

 Pana la 5 ani vechime - 21 zile lucrătoare 

 Intre 5-15 ani - 24 zile lucrătoare 

 Peste 15 ani - 28 zile lucrătoare. 

(2) Personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă 

suplimentar între 5 și 10 zile lucrătoare. Durata exactă a concediului suplimentar se 

stabilește în comisia paritară de la nivelul instituției.  
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Capitolul 6 

Normarea si salarizarea personalului didactic, a personalului didactic auxiliar si 

nedidactic 

 

Art. 114 Normarea posturilor didactice se face conform planurilor cadru in vigoare: 

OMEC 4928/08.09.2005, OMECT 5239/01.09.2008, OMEC 4927/08.09.2005, OME 

3622/2018. 

Art. 115 Normarea personalului didactic auxiliar si nedidactic se face conform 

OMECTS 5555/2011 şi a Legii educaţiei naţionale. 

Art. 116 Salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar se face conform Legii 

educaţiei naţionale, Legii 153/2017 Legea - Cadru privind salarizarea unitara a personalului 

plătit din fonduri publice. 

Art. 117 Personalul didactic si didactic auxiliar al unității beneficiază indemnizație de 

învățământ special,in procent de 15%. 
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Capitolul  7 

Drepturi şi obligaţii ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

  

          Art. 118 Drepturile şi obligaţiile directorului sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare 

şi fixate prin fişa postului.     

  Art. 119 (1) Personalul didactic de predare, cel didactic auxiliar şi nedidactic au 

drepturile şi obligaţiile prevăzute de Statutul personalului didactic şi  cele prevăzute de Codul 

Muncii. 

(2) Personalul din învățământul preuniversitar are drepturi și obligații care decurg din 

legislația în vigoare, din prezenta lege, din regulamente specifice și din prevederile 

contractului individual de  muncă. 

(3) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanțelor școlare, 

cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unității de 

învățământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru 

munca depusă. 

(4) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc 

de consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză. 

(5) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanțele 

anului școlar următor. 

(6) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului 

pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură 

dată, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ. 

(7) În situația desființării unei unități de învățământ de stat, salariații disponibilizați primesc 

salarii compensatorii, conform legii. 

Art. 120 Dreptul la inițiativă profesională constă în: 

a) conceperea activității profesionale și realizarea obiectivelor educaționale ale disciplinelor 

de învățământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

b) utilizarea bazei materiale și a resurselor învățământului, în scopul realizării obligațiilor 

profesionale; 

c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învățământ. 
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Art. 121 Dreptul la securitate al personalului didactic 

(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nicio 

autoritate școlară sau publică. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în 

timpul desfășurării activității didactice intervenția autorităților școlare și/sau publice în 

situațiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în 

orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exercițiilor de 

alarmare pentru situații de urgență. 

(3) Înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul 

celui care o conduce. 

(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activității didactice de către elevi sau de 

către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv. 

(5) Înregistrarea prin orice procedee a activităților desfășurate în spațiile școlare este permisă 

numai cu acordul personalului de conducere, cu excepția celor de la alin. (3). 

Art. 122 Dreptul de participare la viața socială 

(1) Personalul didactic are dreptul să participe la viața socială și publică, în beneficiul propriu, 

în interesul învățământului. 

(2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociații și organizații sindicale, 

profesionale și culturale, naționale și internaționale, legal constituite, în conformitate cu 

prevederile legii. 

(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spațiul școlar și poate 

întreprinde acțiuni în nume propriu în afara acestui spațiu, dacă acestea nu afectează prestigiul 

învățământului și demnitatea profesiei de educator, respectiv prevederile prezentei legi. 

(4) Personalul didactic beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri 

extrabugetare sau sponsorizări, de acoperirea integrală ori parțială a cheltuielilor de deplasare 

și de participare la manifestări științifice organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de 

administrație al unității de învățământ. 

(5) Cadrele didactice au obligația morală să își acorde respect reciproc și sprijin în 

îndeplinirea obligațiilor profesionale. 

(6) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control, precum și personalul 

didactic auxiliar au obligația de a respecta atribuțiile prevăzute în fișa postului. 
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(7) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control, precum și personalul 

didactic auxiliar au obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii. 

(8) Personalului didactic din unitățile de învățământ conexe, care nu dispune de locuință în 

localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport, conform legii. 

(9) Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiți de plata 

taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de 

gratuitate la cazare în cămine și internate. 

(10) Beneficiază de prevederile alin. (9) și copiii personalului didactic și didactic auxiliar 

pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au 

activat în sistemul de învățământ. 

(11) Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ beneficiază de o compensație de la 

bugetul asigurărilor sociale de stat de 50% din valoarea cazării, mesei și a tratamentului în 

bazele de odihnă și tratament. 

(12) Personalul didactic titular care din proprie inițiativă solicită să se specializeze/să continue 

studiile are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăși 3 ani într-

un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situații sunt de competența unității școlare prin 

consiliul de administrație, dacă se face dovada activității respective. 

Art. 123 Personalul didactic itinerant îşi desfăşoară activitatea la domiciliul 

elevului, pe baza unui program stabilit in funcție de orarul scolii si de orele alocate fiecăruia. 

Durata orei de curs este de 45 de minute. În funcție de recomandările medicale, pentru 

elevii cu deficiente grave ora de curs poate avea o durata mai scurta (30-35 minute pentru 

fiecare activitate). 

Cadrele didactice de sprijin/itinerante sunt obligate:  

- să colaboreze cu Comisia internă de evaluare continuă pentru a prelua informaţiile 

necesare asigurării suportului educaţional fiecărui elev repartizat pentru sprijin;  

- să elaboreze curriculum adaptat şi planul de intervenţie personalizat pentru fiecare 

elev 

care beneficiază de servicii de sprijin;  

- să stabilească modalităţile cele mai adecvate de lucru pentru fiecare elev;  

- să desfăşoare activităţi de intervenţie personalizată şi de tip terapeutic – cognitiv – 

ocupaţional, individuale sau de grup;  
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- să realizeze periodic evaluarea elevilor cărora le asigură servicii de sprijin şi să 

reproiecteze, după caz, planul de intervenţie personalizată;  

- să consilieze familiile elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi să coopereze 

cu acestea;  

- conform OMENCS 5086/2016 la art. 24(5), programul instructiv-educativ și de 

recuperare se desfășoară în intervalul orar 9.00 – 16.00, în prima parte a zilei 

derulându-se activități instructiv-educative, iar în a doua parte activități de 

recuperare.  
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Capitolul 8 

Răspunderea disciplinară şi materială a personalului didactic, didactic auxiliar,  

a personalului de conducere, de îndrumare şi de control 

 

Art. 124 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, 

de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru 

încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, 

precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului 

și prestigiului unității/instituției, conform legii. 

Art. 125 Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), 

în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: 

a) observație scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de 

îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei 

funcții de conducere, de îndrumare și de control; 

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art. 126 Orice persoană poate sesiza unitatea de învățământ/instituția de învățământ 

cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în 

scris și se înregistrează la registratura unității/instituției de învățământ. 

Art. 127 Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite de personalul didactic, 

personalul de conducere al unităților de învățământ preuniversitar, comisiile de cercetare 

disciplinară se constituie după cum urmează: 

a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă 

organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al 

salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea; 

b) pentru personalul de conducere al unităților de învățământ preuniversitar, comisii formate 

din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel 
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puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. Din comisie face parte și un inspector din 

cadrul inspectoratului școlar județean. 

Art. 128 Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de administrație 

al unității de învățământ preuniversitar, pentru personalul didactic și personalul de conducere 

al acesteia; 

Art. 129 În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările 

acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și 

orice alte date concludente. Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt 

obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu 

minimum 48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin proces-verbal 

și nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate 

actele cercetării și să își producă probe în apărare. 

Art. 130 (1) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 

de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecții sau la registratura 

generală a unității de învățământ preuniversitar/instituției. Persoanei nevinovate i se comunică 

în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată. 

(2) Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta, în 

termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă 

inspectoratul școlar. 

(3) Normele privind componența, organizarea și funcționarea, precum și atribuțiile colegiului 

de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al 

ministrului educației. 

(4) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat.  

Art. 131 (1) Pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar, propunerea 

de sancționare se face de către director sau de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor 

consiliului de administrație. Sancțiunile aprobate de consiliul de administrație sunt puse în 

aplicare și comunicate prin decizie a directorului unității de învățământ preuniversitar. 

(2) Pentru personalul de conducere al unității de învățământ preuniversitar, propunerea de 

sancționare se face de către consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar 

și se comunică prin decizie a inspectorului școlar general. 
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(4) Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a 

numit această comisie și se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către 

directorul unității de învățământ. 

Art. 132 Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic 

auxiliar, precum și a celui de conducere, de îndrumare și de control din învățământul 

preuniversitar se stabilește potrivit legislației muncii. Decizia de imputare, precum și celelalte 

acte pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor se fac de conducerea unității sau a 

instituției al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune 

altfel. 

Art. 133 Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 247 şi art. 248 

din Codul Muncii (Legea 53/2003) republicată oricare dintre situaţiile următoare: 

(1) Personal didactic şi didactic auxiliar: 

Constituie abatere disciplinară şi face obiectul cercetării în Comisia de cercetare, oricare 

dintre situaţiile următoare: 

- Întârzierile repetate de la program; 

- Absentarea nemotivată în două zile consecutiv; 

- Absentarea nemotivată la două şedinţe consecutive de la Consiliul profesoral; 

- Absentarea nemotivată la două şedinţe consecutive ale comisiilor metodice şi ale altor 

comisii de lucru constituite la nivelul şcolii; 

- Neefectuarea serviciului pe şcoală; 

- Nerespectarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- Orice complicitate cu elevii în vederea neefectuării orelor de curs ; 

- Generarea de discuţii cu elevii referitoare la aspecte ale vieţii private ale personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

(2) Personal nedidactic:       

- Întârzierile repetate de la program; 

- Absentarea nemotivată în două zile consecutiv; 

- Consumul de băuturi alcoolice în timpul programului; 

- Prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice; 

- Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişei postului; 

- Refuzul de a răspunde solicitării cadrelor didactice; 

- Tergiversarea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi nerespectarea termenelor stabilite.  
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Capitolul 9 

Sarcinile personalului nedidactic 

 

  Art. 134 Personalul nedidactic are program de 8 ore zilnic, desfășurat pe doua 

schimburi. 

 Art. 135 Părăsirea serviciului sau învoirile, indiferent de motiv se vor face doar cu 

aprobarea conducerii unității. 

 Art. 136 Sarcinile ce revin personalului nedidactic sunt coordonate de către 

administratorul de patrimoniu. 

 Art. 137 Personalul nedidactic își desfășoară activitatea conform fișei de post și 

încadrării. 

 Art. 138 Personalul nedidactic beneficiază de materiale și echipamente specifice 

mucii desfășurate puse la dispoziție de către instituție. 

 Art.139 Angajarea, normarea, salarizarea personalului nedidactic se va face 

respectând legislația în vigoare. 
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Capitolul 10 

Drepturi, îndatoriri şi interdicţii ale elevilor 

 

Art. 140 (1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi 

îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni. 

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 

(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă 

şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea 

de învăţământ; 

Art. 141 Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un 

învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea 

studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, 

pregătirii şi competenţelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea 

corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin 

utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea 

formării şi dezvoltării competenţelor stabilite. 

c) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului 

didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. CSEI Alba Iulia 

se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, 

limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, 

stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate 

intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu; 

d) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevi, conform legii; 

e) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi 

psihologică; 

f) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru 

elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

g) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

h) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 



 

Regulamentul intern al Centrului Scolar de Educatie Incluziva,  

Alba Iulia 

60 

i) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la 

biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse 

necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele 

resurselor umane şi materiale disponibile. CSEI Alba Iulia asigura în limita resurselor 

disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în 

timpul programului de funcţionare. 

j) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea  

drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia 

demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se 

consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de 

personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce 

încalcă normele de moralitate; 

k) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile  

lucrătoare; 

l) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare,  

şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile  

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

m) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi  

obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri  

şcolare şi alte activităţi extraşcolare organizate de CSEI Alba Iulia sau de către terţi, în 

palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile 

conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu 

respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la 

programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

n) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 

extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 

o) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

p) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor  

urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

q) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu  

particularităţile de vârstă şi cu cele individuale.  
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r) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de  

tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili  

din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care  

au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni; 

s) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora,  

t) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de  

învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

u) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor,  

problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţare, în condiţiile legii;  

v) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi  

la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie; 

Art. 142 (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de 

masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi. 

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia  

de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în  

vigoare; 

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite  

prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de 

învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, 

diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă; 

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în  

urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie,  

apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale; 

(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au  

dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare; 

Art. 143 (1) Elevii din sistemul de învățământ special beneficiază de alocația zilnica 

de hrana conform HG 421/2008 şi a Legii 1/2011 Legea educaţiei naţionale cu modificările 

ulterioare. 

(2) Elevii din sistemul de învățământ special beneficiază de echipament si rechizite conform 

HG 1128/2007, in cuantumurile prevăzute şi a Legii 1/2011 Legea educaţiei naţionale. 
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Art. 144 Drepturi de asociere şi de exprimare 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care 

promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, 

sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; 

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea  

orelor de curs;; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în CSEI Alba Iulia 

, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. Exercitarea 

dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi 

care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii 

publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora; 

d) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de  

a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii  

de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de  

materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi  

libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 

Art. 145 Drepturi sociale 

(1) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, 

naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot 

parcursul anului calendaristic. 

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin 

(1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru 

care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate 

cu prevederile legale in vigoare; 

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în 

cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile 

legale in vigoare; 

d) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de 

ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin Ordin de ministru; 
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e) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 

special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze 

de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite 

şcolare, de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în 

sistemul de protecţie a copilului; 

f) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de 

autorităţile competente; 

g) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe 

şcolare, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia lor sau în activităţi culturale şi 

sportive, asigurate de către stat. 

h) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, 

psihologice şi logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an 

şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi 

ministrului sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

i) dreptul la gratuitate elevilor cu CES pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de 

teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile 

publice, conform legii. 

(2) în vederea stabilirii burselor şcolare: 

a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi 

numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 

conform legii; 

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către 

consiliul de administraţie ale CSEI Alba Iulia, în funcţie de fondurile repartizate şi de 

rezultatele elevilor, conform legii; 

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu 

alte persoane juridice sau fizice, conform legii; 

d) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de  

învăţământ de stat, în condiţiile legii. 

Elevii mai beneficiază şi de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. 

CSEI Alba Iulia emite documentele solicitate, conform legii; 
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b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu 

prevederile Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii; 

d) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu; 

Art. 146 Elevii au următoarele îndatoriri/obligații: 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile CSEI Alba Iulia; 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară 

decentă şi adecvată. Ţinuta vestimentară  nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea 

accesului in perimetrul şcolii. 

d) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ 

şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

e) de a sesiza reprezentanţii CSEI Alba Iulia cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 

f) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la 

care au acces; 

g) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

h) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de  

către CSEI Alba Iulia; 

i) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor 

de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 

j) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru 

trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 

legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

k) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul 

anului şcolar; 

l) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 

personalul CSEI Alba Iulia; 

m) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a CSEI Alba Iulia, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora; 
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n) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de 

prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de 

protecţie a mediului. 

o) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul 

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie 

de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în 

pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. 

p) în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2  se recomanda distanțarea socială și masca obligatorie. Accesul  și deplasarea se face 

după indicațiile și marcajele din interiorul și exteriorul instituției.  

q) în cazul în care cursurile se desfășoară on line este nevoie de evaluare și recomandare 

medicala de la medicul curant sau medicul  de familie pentru elevi în situații de risc și/sau 

aparținătorii acestora; 

Art. 147 Interdicţii 

Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, 

carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din 

patrimoniul CSEI Alba Iulia; 

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a 

ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile CSEI Alba Iulia; 

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, 

substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul CSEI Alba Iulia de orice tipuri de arme sau alte 

produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea 

fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.  

Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa 

personală sau a celorlalte persoane din CSEI Alba Iulia, în conformitate cu prevederile legale; 



 

Regulamentul intern al Centrului Scolar de Educatie Incluziva,  

Alba Iulia 

66 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic 

în incinta CSEI Alba Iulia; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs; prin excepţie de la această 

prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu 

acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste 

violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de 

învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în CSEI Alba Iulia şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul CSEI Alba Iulia în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor 

majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al CSEI Alba 

Iulia; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi 

al diriginţilor; 

Art. 148 Sancţionarea elevilor 

(1) Elevii din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia , care săvârşesc fapte prin care 

se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în 

funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul CSEI Alba Iulia 

sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului CSEI 

Alba Iulia sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii 

răspund conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observaţie individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit sau a bursei sociale; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din CSEI Alba Iulia; 
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(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau 

ulterior, după caz. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este 

interzisă în orice context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.  

(8) Conform Ordinului  nr. 4343 Art. 2(1) din 27 mai 2020, anexa la Legea educației naționale 

privind violenţa psihologică –bullying-ul, unitatea școlară are toleranță 0 la violență. 

Sancţiuni 

Art. 149 (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită 

de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se 

aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar sau de către directorul CSEI Alba Iulia. 

Art. 150 (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către 

profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care 

au determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au 

petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în 

registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat 

consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar 

sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. 

(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau 

părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care 

acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar. 

Art. 151 (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la 

propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 
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(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de 

învăţământ. 

Art. 152 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, 

se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul 

pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui 

sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

Anularea sancţiunii 

Art. 153 (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, 

consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art. 16 alin. 

(4) lit. a) - e) din Statutul elevului dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă 

de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, 

prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către 

entitatea care a aplicat sancţiunea. 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

Art. 154 Pentru toţi elevii din CSEI Alba Iulia, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 

semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore  

pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

Pagube patrimoniale 

Art. 155 (1) Elevii care se fac responsabili de sustragerea bunurilor unităţii de 

învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul 

civil, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate sau sustrase. 

(2) În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii 

vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului 

de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea 

manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru 

distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

http://lege5.ro/Gratuit/gezdmmzvgeza/statutul-elevului-din-10082016?pid=103410262&d=2016-11-27#p-103410262
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmmzvgeza/statutul-elevului-din-10082016?pid=103410266&d=2016-11-27#p-103410266
http://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56652213&d=2016-11-27#p-56652213
http://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56652276&d=2016-11-27#p-56652276
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Contestarea  

Art. 156 (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 din 

Statutul elevului, se adresează, de către elev sau, după caz, de către 

părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi 

atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de 

învăţământ, conform legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gezdmmzvgeza/statutul-elevului-din-10082016?pid=103410257&d=2016-11-27#p-103410257
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Capitolul 11 

Recompense 

  

Art. 157 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic poate fi recompensat 

pentru conştiinciozitatea dovedită în îndeplinirea atribuţiilor  şi sarcinilor de serviciu şi pentru 

realizări deosebite în activitatea desfăşurată în interesul şcolii cu: 

1. Premii şi gratificaţii băneşti 

2. Diplome de merit. 

3. Evidențierea in fata Consiliului profesoral,comisii de specialitate si mass-media.  

Art.158 (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară 

pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu 

menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

c) burse de merit și de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi 

economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din 

străinătate; 

(2) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome  

sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul CSEI Alba Iulia, la propunerea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a 

consiliului clasei sau a directorului şcolii. 

(3) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline, potrivit consiliului profesoral al 

CSEI Alba Iulia; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau 

preocupări care merită să fie apreciate. 

(4) Elevii din învăţământul gimnazial pot obţine premii dacă: 

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 

următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale CSEI Alba 

Iulia; 
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b) s-au distins la una sau la mai multe discipline de studiu; 

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare 

desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

(5) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi  

funcţionare al CSEI Alba Iulia. 
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Capitolul 12 

Drepturile şi obligaţiile părinţilor 

 

Art. 159 (1) Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligaţia 

de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 

şcolarizarea elevului până la finalizarea studiilor.  

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada 

învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă 

între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.  

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se 

realizează de către persoanele împuternicite de Consiliul Județean Alba în acest scop, la 

sesizarea consiliului de administraţie al CSEI Alba Iulia.  

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în CSEI Alba Iulia, 

părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, 

în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de formaţiune de studiu, pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi din CSEI Alba Iulia 

(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura 

cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin 

mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui sau a reprezentantului legal va fi 

consemnată în caietul învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ primar, 

profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.  

(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev.  

(7) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl 

însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor 

educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu poate 

să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.  

(8) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar și gimnazial are 

obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate 

de învăţământ din străinătate.  
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(9) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de 

a-l susţine pe acesta în activitatea de învăţare desfăşurată, inclusiv în activitatea de învăţare 

realizată prin intermediul tehnologiei şi al internetului, şi de a colabora cu personalul unităţii 

de învăţământ pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestei activităţi.  

(10) Reprezentații părinților se vor implica direct în buna derulare a activităților din cadrul 

parteneriatelor ce se derulează în CESI Alba Iulia. 

(11) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ.  

 (12) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai 

elevilor. 

Art. 160 Părintele, tutorele/susţinătorul legal al elevului are acces în incinta  CSEI 

ALBA IULIA în concordanţă cu procedura de acces.  

Art. 161 Adunarea generală a părinţilor  

(1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii sau reprezentanţii legali ai 

elevilor de la formaţiunea de studiu.  

(2) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi 

nu situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului respectiv.  

(3) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul pentru învăţământul 

preşcolar/primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau 

de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.  

(4) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 

valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor sau reprezentanţilor 

legali ai elevilor din clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei 

prezenţi.  

(5) Comitetul de părinţi  conform Art. 167 din ROFUIP:  

(a) În CSEI Alba Iulia, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de 

părinţi.  

(b) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinţilor, convocată de învăţător/ institutor/profesorul pentru învăţământul 

preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.  
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(c) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 

zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.  

(d) Comitetul de părinţi pe clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În 

prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le 

comunică profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.  

(e) Comitetul de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale reprezentanţilor legali 

ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în 

consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.  

(6) Comitetul de părinţi pe clasă are următoarele atribuţii:  

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. 

Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanţilor legali;  

b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative 

extraşcolare la nivelul clasei şi al CSEI Alba Iulia;  

c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de 

asigurare a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a 

absenteismului în mediul şcolar;  

d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a clasei 

şi unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau 

juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea 

prevederilor legale în domeniul financiar;  

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul pentru învăţământ 

primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea 

bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ, conform hotărârii adunării 

generale;  

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;  

g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, 

extraşcolare şi extracurriculare;  

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor justificarea utilizării fondurilor alocate.  

(7) Preşedintele comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale 

reprezentanţilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi 

şi, prin acestea, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi 

organizaţii.  
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(8) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv 

financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale 

în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de 

învăţământ şi a grupei/clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.  

(9) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

elevi/părinţi sau reprezentanţi legali.  

(10) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din 

CSEI Alba Iulia în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor. 
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Capitolul 13 

Reguli privind organizarea servirii mesei 

 

Art. 162 În condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2  se suspenda servirea mesei în școală de către elevi, aceștia primind 

sumele aferente de bani. 

Art. 163 În cazul revenirii la un program zilnic de servire a mesei cu respectarea 

masurilor de siguranță și prevenire a îmbolnăvirilor se v-a respecta programul: 

- mic dejun : - 8,45(ciclul primar) ; 

- 9,45(ciclul gimnazial) 

- prânz: - 12,45(ciclul primar) ;  

            - 13,45(ciclul gimnazial) 

- corn și lapte -14,45 

Elevii vor fi supravegheați la masă de către cadrele didactice care predau la clasa 

respectiva sau de către profesorul educator.  
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Capitolul 14 

Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, precum şi gestionarea situaţiilor 

de urgenţă 

  

      Art. 164 (1) În scopul aplicării şi respectării în cadrul instituţiei a normelor legale privind 

protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor specifice în care se 

desfăşoară activitatea, responsabilul cu protecţia muncii va asigura instruirea tuturor 

persoanelor încadrate în muncă în ceea ce priveşte instructajul general şi cel periodic; 

(2) Instructajul se va efectua şi pentru personalul nou angajat, transferat în 

instituţie,detaşat în cadrul instituţiei, pentru elevii şi studenţii care efectuează practica 

pedagogica în CSEI, precum şi pentru personalul delegat în interesul serviciului. 

         Art. 165 Conducerea şcolii va asigură cadrelor didactice, personalului auxiliar, 

personalului nedidactic şi elevilor condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le 

ocrotească sănătatea şi integritatea fizică.  

         Art. 166 În caz de accidente la locul de muncă,se va acționa astfel:  

          1.  toate accidentele în care au fost implicați elevii si personalul scolii vor fi aduse 

imediat la cunoştinţa conducerii, indiferent dacă s-au petrecut în sediul instituţiei sau în afara 

acesteia; 

          2. accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul colectiv 

vor fi comunicate de îndată directorului sau înlocuitorului acestuia, responsabilului cu 

protecţia muncii, Inspectoratului teritorial de muncă, precum şi organelor de urmărire penală 

competente, potrivit legii. 

Art. 167 Echipamentele tehnice, de protecţie şi de lucru din dotare se vor utiliza 

astfel: 

          1.  fiecare cadru didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să utilizeze 

echipamentul tehnic, de protecţie şi de lucru conform instrucţiunilor specifice acestora şi 

numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; 

          2.  este interzisă intervenţia personalului şcolii sau elevilor, din proprie iniţiativă, asupra 

echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui 

specialist; 

          3.  personalul şcolii care utilizează echipamente tehnice sau de lucru sunt obligaţi să le 

întreţină şi să le cureţe, conform instrucţiunilor specifice acestora. 
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          4. Prin echipament tehnic se înţelege: laptopuri, calculatoare, xerox, videoproiectoare 

sau  alte aparate tehnice utilizate în procesul instructiv-educativ şi realizarea atribuţiilor de 

serviciu . 

Art. 168 În cazul unor calamităţi sau catastrofe se va acţiona astfel: 

          1.  în cazul unui cutremur de magnitudine ridicată, personalul şcolii decuplează 

echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice şi va proceda conform 

instrucţiunilor specifice acestui tip de calamitate; 

          2.  în cazul unei inundaţii majore a imobilului, personalul şcolii va scoate de sub 

tensiune echipamentele tehnice, va opri alimentarea cu gaze a centralei termice, se va deplasa 

în zonele protejate împreună cu lucrările şi echipamentele care pot fi salvate şi va anunţa 

Inspectoratul teritorial pentru situaţii de urgenţă; 

          3.  în cazul unui incendiu se vor lua primele măsuri de stingere de către personalul 

şcolii şi se va  anunţa Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă Alba ; se va acţiona 

pentru evacuarea elevilor şi bunurilor, conform Planului de evacuare în caz de incendii 

dezbătut şi afişat la fiecare clasă; 

4. în cazul unei explozii de proporţii, indiferent de natura ei, va fi anunţat 

Inspectoratul 

judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se va acţiona pentru evacuarea elevilor şi bunurilor, 

conform planului de evacuare în caz de incendii; 

5. În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte 

situaţii 

excepţionale, se aplică măsurile din procedura operațională privind  pregătirea școlii și 

desfășurarea cursurilor în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV-2 din 7.09.2020. 

          Art. 169 În cazul alarmării cu un atac terorist, va fi anunţată conducerea şcolii, 

Serviciul Român de Informaţii şi se va apela numărul de urgenţă “ 112. 

          Art. 170 În cazul stării de mobilizare sau război, măsurile imediate vor fi stabilite de 

către conducerea şcolii în funcţie de reglementările legale în vigoare. 

          Art. 171 În vederea prevenirii pagubelor produse lucrărilor şi bunurilor, aparţinând 

şcolii sau salariaţilor ei, se vor lua următoarele măsuri: 

          1.  lucrările vor fi păstrate în afara orelor de serviciu în dulapuri, corpuri suspendate sau 

mape de plastic; 
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          2. uşile birourilor vor fi încuiate în timpul serviciului dacă în biroul respectiv nu se mai 

află nici o persoană, precum şi în afara orelor de program; 

          3. în caz de calamitate sau catastrofe se vor lua măsurile corespunzătoare pentru 

salvarea cât mai repede a acestora 
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Capitolul 15 

Reguli privind accesul in CSEI Alba Iulia 

 

Art. 172 Accesul personalului școlii în cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Alba Iulia se face prin intrarea din strada Tudor Vladimirescu nr. 39. 

Art. 173 a) Accesul elevilor este permis de pe strada Târgului; 

b) în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2 accesul elevilor se face conform Procedurii operaționale privind  pregătirea școlii și 

desfășurarea cursurilor în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 din 7.10.2021. 

Art. 174 Accesul altor persoane este permis in baza verificării identității acestora, 

datele de identificare fiind notate de către personalul de paza in registrul aflat la punctul de 

control; 

Art. 175 Paznicul are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine 

unităţii de învăţământ care intra în incinta acesteia şi de a consemna, în registrul ce se 

păstrează permanent la intrarea în școală, date referitoare la identitatea persoanei şi scopul 

vizitei.  

Art. 176 Este interzis în instituţie accesul persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice, al celor turbulente, precum şi al celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi 

liniştea publică.  

Art. 177 Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, a celor care poseda arme 

sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozive – pirotehnice, iritante – lacrimogene sau 

inflamabile, publicaţii care au caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi 

alcoolice.  

Art. 178 Personalul didactic de serviciu are obligaţia să supravegheze comportarea 

vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau 

abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.  

Art. 179 În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri ce au caracter 

comemorativ, educativ, cultural, sportiv, etc. prevăzute a se desfăşura în incinta unităţii 

şcolare, conducerea unităţii va asigura întocmirea şi transmiterea la punctul de control a 

tabelelor nominale cu persoanelor invitate să participe la aceste manifestări în baza cărora se 

va permite accesul, după efectuarea verificării identităţii persoanelor nominalizate.  
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Art. 180 Programul unităţii de învăţământ şi cel de audienţe se stabileşte semestrial de 

către conducerea unităţii şi se afişează la intrarea in școala.  

Art. 181 După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea şcolii se va 

încuia de către personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor pentru 

paza contra incendiilor şi siguranţei imobilului.  

Art. 182 Pătrunderea fără drept în sediul unităţii de învăţământ se pedepseşte conform 

prevederilor art. 2. din Decretul Lege nr. 88/1990.  

Art. 183 Nerespectarea regulamentului intern atrage după sine sancționarea 

persoanelor vinovate, conform prevederilor Regulamentului de organizare si funcționare a 

unităților din învățământul preuniversitar. 
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Capitolul 16 

Codul de etica al personalului didactic/didactic auxiliar 

 

Art. 184 Domeniul de aplicare  

(1) Prezentul Cod de etică este aplicabil personalului din Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă Alba Iulia , care în conformitate cu prevederilor “Statutului personalului didactic” 

din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, îndeplinesc funcţia de personal 

didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar,precum şi funcţii de conducere, de 

îndrumare şi control. 

(2) Codul instituie un ansamblu de valori, principii şi norme de conduită menite să contribuie 

la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, 

prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte. 

Art. 185 Obiective  

     Respectarea prevederilor prezentului Cod etic reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi 

prestigiului instituției școlare, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective: 

a) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor personalului 

didactic; 

b) creşterea calitativă a relaţiilor dintre părţile implicate în actul educaţional; 

c) eliminarea practicilor inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul preuniversitar; 

d) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională; 

e) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar 

preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social; 

f) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei. 

 Art. 186 Personalul didactic /didactic auxiliar al Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Alba Iulia are datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a 

aplica prevederile prezentului Cod etic. Promovând valorile şi normele etosului şcolii - 

corectitudine, respect, responsabilitate– prezentul Cod etic reflectă vocaţia etică a Centrului 

Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia angajată în educația copiilor cu cerințe educative 

speciale şi în cultivarea unor standarde comportamentale în beneficiul comunităţii pentru 

compatibilizarea propriilor practici educaţionale cu valorile şi principiile învăţământului 

european. 
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Art. 187 Personalul din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, în mod 

particular cadrele didactice și personalul didactic auxiliar, trebuie să îşi desfăşoare activitatea 

profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:  

a) imparţialitate şi obiectivitate; 

b) independenţă şi libertate profesională; 

c) responsabilitate morală, socială şi profesională; 

d) integritate morală şi profesională; 

e) confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private; 

f) primatul interesului public; 

g) respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al 

educaţiei; 

h) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului; 

i) respectarea autonomiei personale; 

j) onestitate şi corectitudine; 

k) atitudine decentă şi echilibrată; 

l) toleranţă; 

m) autoexigenţă în exercitarea profesiei; 

n) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creşterea calităţii 

activităţii didactice şi a prestigiului unităţii şi instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum 

şi a specialităţii, domeniului în care îşi desfăşoară activitatea; 

o) implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii. 

Art. 188  Drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice  

(1) Personalul didactic se bucură de toate drepturile legale stipulate în Legea nr.1/2011-Legea 

Educației Naționale și Contractul Colectiv de muncă.  

(2) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi care decurg din Legea nr.1/2011-Legea 

Educației Naționale, Fișa postului, Regulamentul intern al școlii, Regulamentul de organizare 

și funcționare a învățământului preuniversitar:  

 a) Crearea unui climat educațional care încurajează elevii la o comunicare loială şi 

dialog eficient, bazat pe respect reciproc. 

  b) Cadrele didactice, care deţin funcţia de responsabili de catedră /comisie, răspund 

de coordonarea întregii activități a catedrei/comisiei și îşi desfășoară activitatea pe baza unui 

plan managerial și a unei Tematici a activităților metodice;  
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 c) Evaluarea periodică a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor  

(3) Cadrele didactice care dețin funcția de diriginte au atribuțiile stabilite prin Ordinul nr. 

5447 din 31 august 2020: 

- fac planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională doar anual; 

- își desfășoară activitatea în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare, 

- organizează și coordonează și activitățile extracurriculare și extrașcolare în unitatea de 

învățământ și în afara acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și a 

internetului, 

- realizează ședințele cu părinții lunar, acestea se pot desfășura online în situații de calamitate 

sau pandemie, 

- trebuie să aibă întâlniri individuale cu părintele la care poate participa și elevul la solicitarea 

unuia dintre participanți (părinte, elev, diriginte, etc.) 

- nu mai răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă împreună cu elevi, 

părinți, tutori sau susținători legali, precum și cu membrii consiliului clasei, 

- nu mai realizează portofoliul 

(4) Activitatea didactică va fi sprijinită de către personalul didactic auxiliar (medic școlar, 

asistent social). 

 (5) Personalul didactic auxiliar din serviciul secretariat, financiar - contabil, administrativ,  

vor respecta atribuțiile din fișa postului privind normele de deontologie profesională. 

Art. 189  Norme de conduită în relaţia cu elevii  

În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele 

responsabile cu instruirea şi educaţia au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de 

norme de conduită.  

Acestea au în vedere:  

a) ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor direcţi ai educaţiei prin: 

(1) supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în 

cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia; 

(2) interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei; 

(3) protecţia fiecărui beneficiar direct al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă 

verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă 
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sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

(4) combaterea oricăror forme de abuz; 

(5) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu beneficiarii direcţi ai educaţiei; 

b) interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie: 

(1) fraudarea examenelor; 

(2) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, 

cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai 

educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi 

acestea; 

(3) favoritismul; 

(4) meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la 

care este încadrat; 

c) asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive; 

d) respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar direct al 

educaţiei. 

Art. 190  Norme de conduită în relaţia cu părinţii/tutorii legali  

    În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia vor 

respecta şi aplica următoarele norme de conduită: 

a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare; 

b) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată 

şi de familie; 

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale 

oferite; 

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor deschise 

şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost. 

Art. 191 Norme de conduită colegială  

(1) Relaţiile colegiale ale personalului didactic se bazează pe respect, onestitate, solidaritate, 

cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială. 
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(2) În activitatea profesională, personalul didactic evită practicarea oricărei forme de 

discriminare şi denigrare în relaţiile cu ceilalţi colegi şi acţionează pentru combaterea fraudei 

intelectuale, inclusiv a plagiatului.  

Art. 192 Norme de conduită pentru personalul de conducere, îndrumare şi 

control  

Personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabil cu instruirea şi 

educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de 

îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica 

următoarele norme de conduită managerială: 

a) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice; 

b) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice; 

c) evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor deserviciu din fişa 

postului; 

d) prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute; 

e) prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a personalului didactic şi a beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei. 

Art. 193 Norme de conduită în relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii 

locale  

      În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu 

instruirea şi educaţia vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:  

a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în 

vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de 

calitate; 

 b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de 

activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor 

servicii educaţionale de calitate;  

c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în 

protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun 

acest lucru;  

d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în 

scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;  
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e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, 

organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să 

conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea 

fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora. 

Art. 194  Răspunderi privind nerespectarea prevederilor prezentului cod 

     Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activitățile din  

domeniul educațional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la  

prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică  

profesională din partea unei/unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a  

sesiza Comisia de etică a CSEI Alba Iulia și comisia județeană de etică. Sesizările trebuie 

făcute în scris, pe adresa electronică sau fizică, a Comisiei de etică. Sesizările pot fi 

individuale sau colective și primesc un număr de înregistrare care se comunică 

persoanei/persoanelor care au făcut sesizarea. În termen de maxim 30 de zile Comisia de etică 

trebuie să dea un răspuns oficial.. 

Art. 195  Hărțuirea morală (psihologică) la locul de muncă. Mobbingul.  

(1) Legislația națională protejează individul împotriva actelor de hărțuire, astfel potrivit art. 2 

alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 constituie hărțuire si se sancționează 

contravențional „orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, 

vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui 

cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv”. 

În conformitate cu Legea nr. 167 din 7 august 2020pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind 

egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, publicate în  MONITORUL 

OFICIAL nr. 713 din 7 august 2020, ”Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se 

sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu 

privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un 

subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu 

raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă 

prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224130
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203347
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mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în 

oricare dintre următoarele forme: 

a) conduită ostilă sau nedorită; 

b) comentarii verbale; 

c) acțiuni sau gesturi 

Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul 

său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat 

sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înțelesul 

prezentei legi, stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă. 

 Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărțuire morală. Niciun 

angajat nu va fi sancționat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la 

salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză 

că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărțuirii morale la locul de muncă 

 Angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund 

disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea 

disciplinară nu înlătură răspunderea contravențională sau penală a angajatului pentru faptele 

respective. 

 Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și 

combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în 

regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau 

fapte de hărțuire morală la locul de muncă. 

Este interzisă stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne 

care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire 

morală la locul de muncă. 

 Angajatul, victimă a hărțuirii morale la locul de muncă, trebuie să dovedească 

elementele de fapt ale hărțuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, în condițiile 

legii. Intenția de a prejudicia prin acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă nu 

trebuie dovedită.” 

(2) Se consideră hartuire morală (psihologică)la locul de muncă sau mobbing orice 

comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic și 

implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenționate și care 

ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei 
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persoane; Abuzul poate avea repercusiuni drastice asupra stării mintale a indivizilor si 

deteriorează climatul de la locul de munca. Hărțuirea la locul de muncă nu implică în mod 

necesar o intenție directă. Chiar dacă scopul direct  nu a fost acela de a hărțui victima, 

comportamentul respectiv poartă în continuare valențele unei hărțuiri. Hărțuirea morală poate 

rezulta din deteriorarea relațiilor de muncă referitoare la raporturile individuale avute de 

angajat cu superiorul său sau cu un coleg de serviciu. 

(3) Se consideră hărțuire psihologică la locul de muncă oricare dintre următoarele 

situații: 

a)  îngrădirea posibilității de exprimare a unui angajat (coleg sau subaltern): aceasta nu 

are posibilitatea de a-și expune punctul de vedere în fața colegilor sau superiorului 

ierahic (director, inspector, etc.); este întrerupt atunci când vorbește; colegii sau 

directorul se adresează necuviincios, critică munca și viața personală; 

b)  izolarea angajatului: nu se vorbește niciodată cu acesta, nu este lăsat să se adreseze 

altei persoane, i se atribuie un loc de muncă ce îl izolează de colegi; li se interzice 

colegilor să vorbească cu acesta; se ignoră prezența fizică a angajatului; 

c)  desconsiderarea unui angajat în fața colegilor: angajatul este criticat și se lansează 

diverse zvonuri; este ridiculizat; se glumește pe seama originii, naționalității sau/și a 

vieții particulare a angajatului;  

d)  discreditarea profesională a angajatului:  nu i se atribuie sarcini sau i se atribuie unele 

peste nivelul calificării sale sau sub nivelul calificării; 

e) compromiterea sănătății angajatului: încredințarea unor sarcini periculoase și nocive 

pentru sănătate; agresarea fizică ușoară și gravă a victimei, ajungându-se până la 

agresiune sexuală. 

f) sindromul burnout - stresul și epuizarea fizică  intră sub incidența hărțuirii morale la 

locul de muncă. 

(1) Se consideră mobbing: 

a) orice acțiune sistematică de presiune psihologică, nedreptățile și umilințele exercitate 

de angajator, director sau de subordonați asupra unui angajat , fie pentru a-l convinge 

să se retragă din anumite funcții, fie pentru a-i îngrădi libertatea de exprimare, fie 

pentru a-l convinge își dea demisia, în condițiile în care concedierea sa nu are o bază 

sau ar putea ridica probleme legislative pentru angajator. 
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b) orice tip de intimidare sau  amenințare, directă sau subliminală, adresată unui angajat 

(subaltern sau coleg), manifestată  sistematic și repetat sub forma unor discuții 

individuale menite să inducă acestuia o stare de stres sau o presiune psihologică. 

c) plasarea de către  superior a unui angajat intr-o situație de izolare funcțională; 

d) lipsirea de atribuții importante de încadrare și management; 

e) abandonarea proiectelor încredințate, eliminarea unor atribuții deja stabilite, fără 

acordul sau discuția prealabilă cu angajatul. 

f) eliberarea din anumite funcții sau excluderea din anumite comisii sau fără argumente 

plauzibile, coroborate cu alte acțiuni de mobbing.  

g) acuzarea angajatului de lipsa abilităților, de gândirea conceptuală, de lipsa 

cunoștințelor tehnice, învinuindu-l pentru greșeli care nu au fost săvârșite direct de 

către acesta, de mai multe ori, uneori chiar sugerând angajatului să se pensioneze; 

h) exercitarea unei presiuni psihologice asupra salariatului și crearea unei atmosfere care 

să-l determine să-și îndeplinească îndatoririle în stres permanent;  

i) obligarea angajaților să realizeze activități care nu se regăsesc în fișa postului sau care 

depășesc atribuțiile acestora;  

j) orice comportamente menite sa umilească angajatul (expresii faciale, gesturi, tonuri de 

voce, discreditarea repetată în fața colegilor );  

k) discriminarea angajatului prin direcționarea comentariilor despre persoana sa către 

echipa din spatele său;  

l) critica sistematică și repetată a angajatului în prezența colaboratorilor sau a colegilor;  

m) organizarea de întâlniri multiple cu participarea colegilor, în timpul cărora angajatul a 

fost singurul care nu a fost invitat.  

(5)  Prin hărțuire psihologică (de tip mobbing) se înțelege un conflict emoțional cronic, în 

care este implicat un angajat care este atacat, stigmatizat de către colegi sau superiori 

ierarhic în orice mod, fie prin glume și zvonuri, intimidat, umilit, discreditat ori izolat, 

primește mai multe sarcini decât poate îndeplini, fie este ridiculizat sau acuzat pe nedrept, 

iar prin una sau mai multe dintre aceste acțiuni i se pune in pericol starea emoțională și 

viața profesională, conduce la o stare accentuată de stres, scăderea stimei de sine, 

anxietate, scăderea puterii de muncă, produce tulburări comportamentale sau alterează 

echilibrul psihofiziologic. 
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(6) Angajatorul are obligația de a asigura securitatea, sănătatea și siguranța angajaților în 

toate aspectele legate de muncă și să evite factorii de risc psihosociali din relațiile de 

muncă. Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare pentru a preveni și 

combate actele de hărțuire morală și mobbing la locul de muncă, inclusiv prin 

introducerea în regulamentul intern a unor sancțiuni disciplinare pentru angajații care 

săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală. 

(7) Niciun angajat nu poate fi sancționat, concediat sau discriminat, inclusiv cu privire la 

salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din 

cauză că a fost supus sau ca a refuzat sa fie supus hărțuirii morale la locul de muncă. 

(8) Este interzisă orice formă de hărțuire psihologică (de tip mobbing) sau fizică (de tip 

bullying) in mediul școlar, precum și orice comportament care poate conduce la 

degradare, umilire sau intimidare și care poate afecta autonomia și capacitatea unei 

persoane de a-și îndeplini în mod firesc responsabilitățile profesionale și de studiu, ori de 

a-și exercita drepturile.  

Art. 196 Sancțiunile aplicabile și organele competente 

(1) Se consideră abatere disciplinară gravă și se sancționează conform Cap. 8, art.126 din 

prezentul Regulament intern, orice acțiune de hărțuire psihologică sau mobbing săvârșite de 

către un angajat, angajator, cadru didactic cu sau fără funcție de conducere.  

(2) Angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă răspund și 

disciplinar, în condiţiile legii (Codul Muncii) şi prezentului regulament intern. Răspunderea 

disciplinară nu înlătură răspunderea contravenţională sau penală a angajatului pentru faptele 

respective. Codul Muncii pe baza căruia intenționează angajatul să cauzeze neplăceri, îi apără 

nu doar pe salariați, ci și pe angajatori și astfel nu trebuie să aibă un motiv real de îngrijorare 

cât timp tratamentul pe care l-au aplicat în cadrul companiei/instituției a fost corect și egal 

față de toți angajații din subordine. 

(3) În conformitate cu Legea nr. 167 din 7 august 2020, constituie contravenție hărțuirea 

morală la locul de muncă săvârșită de către un angajat sau superior, prin lezarea drepturilor 

sau demnității unui alt angajat și se pedepsește cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei. 

 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă: 

a) de la 30.000 lei la 50.000 lei neîndeplinirea de către angajator a obligațiilor prevăzute la 

art. 2 alin. (5^5); 
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b) de la 50.000 lei la 200.000 lei nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 2 alin. 

(5^6). 

(4) În cazul nerespectării noilor obligații prevăzute de lege, poate fi antrenată răspunderea 

contravențională a angajatorilor, de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, 

după cum urmează: 

 neîndeplinirea de către angajator a obligației de a lua orice măsuri necesare în scopul 

prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin 

prevederea în regulamentul intern al unității, de sancțiuni disciplinare pentru angajații 

care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală, se sancționează cu amendă 

contravențională de la 30.000 RON la 50.000 RON; 

 stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, 

să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire 

morală la locul de muncă se sancționează cu amendă contravențională de la 50.000 

RON la 200.000 RON; 

(5)  Angajatul hărțuit trebuie să dovedească hărțuirea psihologică la care este supus. 

Tipurile de probe acceptate de lege includ:dovezile scrise (inclusiv e-mailurile si sms-

urile); înregistrările video; înregistrările audio;fotografiile; declarațiile. 

El poate formula în fața instanței de judecată o cerere pentru acordarea de despăgubiri 

și restabilirea situației anterioare discriminării sau anularea situației create prin 

discriminare, potrivit dreptului comun. 
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Capitolul 17 

Soluţionarea petiţiilor 

  

Art. 197 Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevii şi părinţii 

acestora au dreptul de a adresa conducerii şcolii, în scris, petiţii individuale sau colective 

conform: Codului de etică OM 5550/2011, Statutului personalului didactic din Legea 

Educației Naționale 1/2011 și Statutul  elevului OMEN 47,42/2016. 

      Art. 198 1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate conducerii şcolii şi vor 

fi înregistrate la secretariat. 

                2) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate; 

                3) Directorul şcolii are obligaţia să comunice petentului răspunsul său în  termen de 

30 de zile de la data primirii cererii sau reclamaţiei, indiferent de soluţia dată. 

     Art. 199 Petenţii nu pot formula două petiţii la aceeaşi problemă. 

1) În situaţia în care un petent adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, 

cu același obiect, I se va formula un singur răspuns; 

2) Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, 

aceasta se clasează la numărul iniţial. 
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Capitolul 18 

Organizarea și desfășurarea activităților suport pentru învățarea online 

 

Art. 200 Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată 

de CSEI Alba Iulia, iar toate informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea 

accesului la învățare vor fi completate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din 

România (SIIIR). 

Art. 201 Inspectoratul Școlar Județean Alba, în colaborare cu CSEI Alba Iulia și cu 

U.A.T, va identifica soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectării la 

internet a elevilor. Toate datele privind desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare 

online vor fi raportate periodic Ministerului Educației. 

Art. 202 În cadrul instrucțiunii elaborate de Ministerul Educației, CSEI Alba Iulia va 

verifica și monitoriza modul în care sunt transpuse în practică activitățile suport pentru 

învățarea on-line. Conducerea unității de învățământ va sprijini accesul cadrelor didactice la 

platforme educaționale. 

Art. 204 Odată cu  reluarea activității de predare-învățare-evaluare în unitatea de 

învățământ, activitatea suport pentru învățarea online poate fi valorificată de cadrul didactic 

prin calificativ sau notă  conform instrucțiunilor in vigoare. 

Art. 205 Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Conducerea unității de învățământ desfășoară următoarele activități de facilitare a 

învățării on-line: 

- aplică planul de acțiune al Inspectoratului Școlar Județean Alba ; 

- întocmește planul de masuri privind asigurarea continuității procesului de învățare in 

perioada desfășurării activităților în online. 

- informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii și părinții acestora, cu privire la 

perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și la modalitatea de organizare a 

activității suport pentru învățarea onlíne în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și 

obligațiile acestora; 

- realizează completarea în SIIIR a informațiilor relevante pentru susținerea și îmbunătățirea 

accesului la învățare al beneficiarilor sistemului de educație; 

- asigură accesul cadrelor didactice și elevilor la platforme educaționale, prin înregistrarea 

unității de învățământ (dacă este cazul); 
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- colaborează cu Unitățile Administrativ Teritoriale  și  cu  Inspectoratul  Școlar Județean 

Alba,  pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet, 

în funcție de nevoile identificate; 

- analizează nevoile de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice și le 

desemnează pe cele care trebuie să participe la programe de formare; 

- stabileşte, împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, aplicațiile și 

resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată; 

- realizează, împreună cu profesorii diriginți și cadrele didactice, un program săptămânal care 

include activitățile de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o 

durată echilibrată a acestora; 

- stabileşte modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de către cadrele 

didactice;  

- identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale; 

- aplică mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți, cadre didactice, alte 

categorii de personal implicat în organizarea și desfăşurarea activității suport pentru învățarea 

on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării și a 

calității activității; 

- actualizează fișele posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu atribuții 

referitoare la activitățile de învățare on-line. 

Art. 206 Profesorul pentru învățământ primar și profesorul diriginte realizează, 

după caz, următoarele activități: 

- informează elevii și părinții acestora cu privire la perioada suspendări cursurilor în unitatea 

de învățământ și modalitatea de organizare a activității suport pentru învățarea on-line, inclusiv 

cu privire la drepturile și obligațiile acestora; 

- coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării 

continuității participării elevilor la activitatea de învățare on-line. 

- participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ, la 

stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi 

utilizate în activitatea desfășurată; 

- transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de 

învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line; 
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- menține legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la 

activitățile de învățare online a elevilor din clasa pe care o coordonează; 

- oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activităților suport pentru 

învățarea on-line; 

- asigură comunicarea cu părinții elevilor; 

- colectează feedback-ul de la elevi și părinți, cadrele didactice de la clasă, cu privire la 

organizarea și desfășurarea activității suport pentru învățarea online și îl transmit conducerii 

unității de învățământ; 

- intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care 

sunt implicați elevii / profesorii clasei. 

Art. 207 Cadrele didactice realizează următoarele activități: 

- colectează informații necesare accesului și participării elevilor la activitatea de predare-

învățare-evaluare desfășurată on-line; 

- proiectează activitatea suport pentru învățarea on-line, din perspectiva principiilor didactice 

și a celor privind învățarea online; 

- desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității 

actului educațional; 

- elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe 

platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi 

utilizate, în procesul de învățare on-line. 

- elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului 

elevilor; 

- oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile 

desfăşurate și a rezolvării sarcinilor de lucru; 

- raportează conducerii unității de învățământ activitatea desfășurată, ținând seama de 

modalitățile și termenele de raportare stabilite de către aceasta; 

- participă la activitățile de formare și webinariile recomandate de către ME, Inspectoratul 

Școlar Județean Alba și conducerea unității de învățământ. 

Art. 208 În perioada in care cursurile sunt suspendate, in scopul asigurării continuării 

procesului educațional, activitatea de predare-învatare se realizează on-line. Se vor realiza 

următoarele activități: 
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- colectarea informațiilor necesare accesului și participării elevilor la activitatea de predare- 

învățare-evaluare desfășurată on-line; 

- proiectarea activității suport pentru învățarea on-line, din perspectiva principiilor didactice și 

a celor privind învățarea online; 

- desfășurarea activității didactice în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității 

actului educațional; 

- elaborarea, adaptarea si selectarea resurselor educaționale deschise, sesiuni de învățare pe 

platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi 

utilizate, în procesul de învățare on-line. 

- elaborarea instrumentelor de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului 

elevilor; 

- oferirea feedback-ului constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile 

desfăşurate și a rezolvării sarcinilor de lucru; 

- raportarea către conducerea CSEI Alba Iulia   a activității desfășurate, ținând seama de 

modalitățile și termenele de raportare stabilite de către aceasta; 

- participarea la activitățile de formare și webinariile recomandate de către ME, Inspectoratul 

Școlar și conducerea unității de învățământ. 
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Capitolul 19 

Dispoziţii finale 

  

  Art. 209 Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu prevederile legale în 

vigoare din Codul muncii, Legea învăţământului, Statutul personalului didactic, Statul 

elevului, Codul de etică şi actele normative cu privire la protecţia muncii, salarizare, protecţie 

civilă etc. 

Art. 210 (1) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de 

învăţământ, se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii 

elevilor.  

(2) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe 

site�ul şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.  

 Art. 211 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă personalului din cadrul Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, elevilor și părinților. 

 Art. 212 Prevederile prezentului regulament intern intră în vigoare la data validării lui 

in Consiliul profesoral si a aprobării in Consiliul de Administrație a unității. 

Art. 213 Prezentul regulament este valabil începând cu data aprobării acestuia.
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ANEXA 1  

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

Încheiat azi ___________ cu ocazia efectuării serviciului în școală în intervalul 7.30 – 12 

de către profesorul__________________ și 12 – 16.30 de către profesorul__________________ 

Programul instructiv - educativ s-a desfășurat conform ROFUIP ți RI. 

Nu s-au semnalat incidente. 

Cataloagele (nr._____) și condica de prezență au fot numărate și așezate în locul special 

amenajat. 

Instalațiile sanitare sunt în stare de funcționare. 

Nu s-au semnalat probleme de sănătate în rândul elevilor și  cadrelor didactice. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.  

 

 

 

Profesor de serviciu: 

Semnătura_________________ 
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ANEXA 2 

 

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU 

 

 este prezent la ora 7.30 în școală; 

 supraveghează împreună cu cadrele didactice de la clase sosirea și plecarea elevilor de la 

cursuri; 

 colaborează cu paznicul in ceea ce privește accesul persoanelor străine în unitate; 

 verifică derularea programului “Cornul si laptele”; 

 notează cazurile de abateri si întârzieri și dacă sunt activități care se desfășoară în afara 

scolii (clasa și profesorul); 

 coordonează activitatea cadrelor didactice de sprijin si supraveghează, împreuna cu 

aceștia, toate pauzele elevilor; 

 răspunde de completarea si starea registrului de procese verbale; 

 transmite părinților eventualele modificări privind programul zilei; 

 interzice accesul persoanelor străine în sălile de clasa si pe holurile instituției; 

 verifică si răspunde lipsa/deteriorarea cataloagelor si condicii la sfârșitul programului; 

 aduce la cunoștința conducerii unității eventualele “evenimente” (accidente, îmbolnăviri), 

defecțiuni ale instalațiilor care au avut loc in timpul programului; 

 la încheierea programului completează procesul verbal si închide documentele școlare. 

 supraveghează elevii în izolator pana la sosirea părinților/tutorelui/reprezentantului legal 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamentul intern al Centrului Scolar de Educatie Incluziva, 

Alba Iulia 

101 

ANEXA 3 

 

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE PAZĂ 

 

Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind 

direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor încredințate. 

În timpul serviciului, personalul de pază este obligat: 

a) să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul unității școlare, pentru a preveni 

producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităților păzite; 

b) să păzească unitatea școlară, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure 

integritatea acestora; 

c) să permită accesul în unitate numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile 

interne; 

d) să înștiințeze de îndată  conducerea unității despre producerea oricărui eveniment în timpul 

executării serviciului și despre măsurile luate; 

e) în caz de avarii produse la instalații, conducte de apa,  la rețelele electrice sau telefonice și în 

orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință 

celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor 

evenimentului; 

f) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a 

valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și poliția; 

g) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz 

de dezastre; 

h) să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să-și 

dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele 

de poliție; 

i) să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor 

de muncă unde se impune o altă ținută; 
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j) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de 

băuturi în timpul serviciului; 

k) să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre 

aceasta; 

l) să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și să fie 

respectuos în raporturile de serviciu; 

m) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice 

alte sarcini care i-au fost încredințate, potrivit planului de pază; 

n) să respecte consemnul general și particular al postului. 
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ANEXA 4 

 

REGULI PRIVIND FOLOSIREA SĂLII DE SPORT 

 

 Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la materia Educaţie fizică 

şi obiectele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul 

scris al unui director sau al cadrului didactic specialist. 

 Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţiţi de către profesor. 

 Uşa de la intrarea în sală va fi încuiată înainte de începerea activităţii didactice. 

 Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat. 

 Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci. 

 Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de 

sport. 

 În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de 

profesor. 

 Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte 

profesorului de sport scutirile medicale la cel mult două săptămâni de la începerea 

semestrului respectiv. 

 Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport conform 

regulamentelor şcolare, schimbând încălţămintea în vestiare. Acestor elevi le este 

interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în vestiare sau în sălile de clasă. 

 Accesul persoanelor străine este strict interzis în sala de sport. 

 Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în sala de sport a clasei 

respective pentru patru săptămâni. Răspunderea revine profesorului de educaţie fizică. 

 Respectarea distanței de 1,5 m între elevi; 

 Sunt interzise activitățile prin care elevii transportă obiecte de la unul la altul; 

 Nu este obligatorie masca de protecție. 
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ANEXA 5 

REGULI PRIVIND FUNCŢIONAREA BIBLIOTECII ŞCOLARE 

 

 Biblioteca împrumută publicaţii şi alte categorii de documente atât în timpul anului 

şcolar,cât şi în vacanţele şcolare. 

 Pentru folosirea colecţiilor de publicaţii la domiciliu sau în sala de lectură, cititorii trebuie 

să fie înscrişi la bibliotecă. Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de cărţi, 

când se completează fişa cititorului. Prin semnarea fişei, cititorul se obligă să respecte 

regulamentul bibliotecii şi regimul de circulaţie a publicaţiilor şi a celorlalte categorii de 

documente. 

 Fişele cititorilor elevi vor fi cercetate cel puţin de diriginţii claselor (sau de învăţători) şi, 

periodic, de profesorii de la toate specialităţile, în scopul unei mai bune îndrumări a lecturii. 

 Cartea pierdută nu poate fi înlocuită decât cu un alt exemplar al aceleiaşi lucrări (autor, 

titlu, ediţie, valoare). În mod excepţional, cu aprobarea conducerii şcolii, este permisă înlocuirea 

unei cărţi pierdute cu o carte de aceeaşi valoare şi cu tematică asemănătoare. 

 În situaţia în care, după înştiinţarea orală, cărţile nu sunt restituite, li se trimit părinţilor 

elevilor, precum şi cititorilor adulţi până la două înştiinţări scrise. 

 Biblioteca şcolară îşi întocmeşte şi afişează un regulament propriu (intern), spre a 

face cunoscute cititorilor săi următoarele: 

a) orarul de funcţionare pentru public; 

b) felul şi numărul de publicaţii care se pot împrumuta; 

c) durata împrumutului la domiciliu a publicaţiilor; 

d) obligaţia de păstrare a publicaţiilor; 

e) sancţiunile ce se aplică în caz de pierdere, nerestituire sau deteriorare a publicaţiilor 

împrumutate; 

 În condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 nu se împrumută cărți. Acestea se pot studia in incinta bibliotecii după care se 

dezinfectează.   
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ANEXA 6 

Nr. de înregistrare_____________/_______ 

 

CONTRACT 

CU FAMILIA COPILULUI CU DIZABILITĂȚI ȘI/SAU CES 

 

 (Cf. Anexei nr.16 la Metodologia pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea integrării copiilor cu 

dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 

precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, aprobată prin 

ordinul comun al administrației publice nr. 1985/04.10.2016, nr 1035/17.11.2016 și nr. 5085/23.11.2016) 

 

Încheiat astăzi, ______________________, între: 

Doamna/ul:_______________________   în calitate de director a/al unității de învățământ 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, adresa instituției: Loc. Alba Iulia, str. Tudor 

Vladimirescu, nr.39, jud. Alba 

și  

Doamna/Domnul_________________________________________________ în calitate de 

părinte/reprezentant legal al copilului____________________________________________ , 

născut la data de _______________________ ,domiciliat în__________________________ 

___________________________________________ și pentru care COSP a decis orientarea 

școlară și profesională nr. ________/___________. 

I. SCOPUL CONTRACTULUI 

Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de servicii individualizat. 

II . OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

II.A Unitatea de învățământ:Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, prin 

responsabilul de caz servicii psihoeducaționale _______________________________, se obligă 

la următoarele: 

 să asigure și să faciliteze accesul copilului și familiei la  beneficiile, serviciile si  

intervențiile prevăzute în planul de servicii individualizat, anexă la prezentul contract;  
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 să menționeze îndeplinirea obiectivelor din planul de servicii individualizat; 

  să revizuiască planul de servicii individualizat atunci când este cazul, și copilul nu 

necesită, totodată revizuirea orientării școlare/profesionale înainte de expirarea 

termenului legal; 

 să sesizeze SEOSP modificările situației copilului ce impun modificarea planului de  

servicii individualizat și /sau orientarea școlară sau profesională. 

 în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 școala asigură necesarul de igienizare personală și a spațiilor de lucru. 

 

II. B  Părintele/Reprezentantul legal se obligă: 

 să asigure participarea copilului la activitățile prevăzute în planul de servicii 

individualizat:să îl pregătească, să îl ducă la timp etc.;  

 să colaboreze cu profesioniștii responsabili din planul de servicii individualizat; 

 să colaboreze cu responsabilul de caz  servicii psihoeducaționale în 

scopul monitorizării planului de servicii individualizat și îndeplinirii prevederilor 

prezentului contract; 

 să anunțe responsabilului de caz servicii psihoeducaționale orice problemă, 

criză,schimbare 

care poate conduce la schimbarea planului de servicii individualizat și reorientarea școlar

ă sau profesională înainte de termenul legale; 

 să păstreze toate documentele copilului într-un dosar. 

 Să se asigurare în fiecare zi că starea de sănătate a copilului este conformă 

pentru intrarea lui în colectivitate.  

 Să aducă adeverințe medicale pentru elevii care optează pentru învățământul 

online. 

 Să asigure și să supravegheze prezența copilului la orele online  

 în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 asigură masca elevilor 
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III.  DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui și se încheie pe perioada de 

implementare a planului de servicii individualizat. 

IV. CLAUZE  FINALE 

a) orice modificare adusă prezentului contract se face prin acordul ambelor părți, prin 

notificare directă.  

b) în caz de nerespectare a prevederilor din prezentul contract, se va apela la mediere. Dacă 

medierea eșuează, contractul va fi reziliat și întreg procesul de planificare se va relua. 

c) falsul în declarații sau în înscrisuri se pedepsește conform art.325 din Codul penal.  

d) Planul de servicii individualizat constituie anexă și parte integrantă a prezentului 

contract. 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

Director,                                                                      Părinte/reprezentant legal al copilului, 

Prof.   ________________                                            Numele și prenumele______________    
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ANEXA 7 

PORTOFOLIUL RESPONSABILULUI DE CAZ SERVICII 

PSIHOEDUCATIONALE 

 

Conform Ordinului 1985/2016 si a Procedurii Operaționale nr.234/13.02.2018 privind 

- managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar si profesional, portofoliul 

responsabilului de caz servicii psihoeducaționale trebuie să conțină următoarele documente: 

 Certificat de orientare școlara și profesională 

 Decizie de numire a responsabilului de caz servicii psihoeducaționale, emisă de către 

directorul unității de învățământ 

 Fișa de atribuții a responsabilului de caz servicii psihoeducaționale 

 Contract cu familia 

 Plan de servicii individualizat (care va fi adus la cunoștința părinților) 

 Plan de intervenție personalizat 

 Raport de monitorizare, elaborat de responsabilul de caz servicii psihoeducaționale, 

avizat de către CIEC 

 Proces verbal ședința de reevaluare a cazului 

 Chestionar pentru determinarea gradului de satisfacție al părinților privind implementarea 

planului de servicii psihoeducaționale 

 Fisa psihopedagogică 

 Documente școlare (planificări calendaristice, portofolii elevi, rezultate evaluări, etc.) 

Responsabilii de caz servicii psihoeducaționale pentru elevii școlarizați la domiciliu vor mai 

avea, in plus, următoarele documente: 

 Plan educațional individualizat, avizat de către ISJ Alba 

 Protocol de colaborare încheiat intre unitatea de învățământ, ISJ Alba si CIRAE Alba 

in conformitate cu prevederile art.12 din OMENCS NR 5086/31.08.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu. 

 Fișa de prezență la activitate cu semnătura părinților 
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ANEXA 8 

 

Nr.      /                                                                                                     Avizat director, 

Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale 

  

Numele și prenumele copilului/elevului _________________________________________ 

Mama_______________________________________________________________ 

Tata____________________________________________________________________    

 Reprezentantul legal al copilului _____________________________________________ 

Data nașterii _____________________________ 

Domiciliul _____________________________________________________________ 

Unitatea de învățământ la care este înscris ________________________________________ 

Certificat de orientare școlară și profesională nr. _______ din _______________ emis de ____ 

Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat _________________________ 

Responsabilul de caz servicii educaționale ________________________________________ 

Drepturi/Beneficii de asistență socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare) ____________________________________________ 
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Servicii psihoeducaționale pentru copilul cu CES 

Tipul de 

serviciu/intervenție 

Instituția 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada de 

acordare a 

serviciului 

Persoana 

responsabilă 

de acordare a 

serviciului 

(date de 

contact) 

Servicii educaționale           

Servicii de asistență 

psihopedagogică prin 

cadrul didactic itinerant și 

de sprijin 

          

Servicii de consiliere și 

orientare școlară 
          

Servicii de terapie 

logopedică/terapia 

tulburărilor de limbaj 

          

Servicii de terapie 

educațională* 
          

Servicii de kinetoterapie*           

Asigurare transport la 

unitatea de învățământ 
          

Măsuri de sprijin pentru 

educația incluzivă** 
          

*Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învățământ special. 

**Doar în cazul elevilor înscriși în unități de învățământ de masă. 

Responsabil servicii psihoeducaționale: 
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ANEXA 9 

 

Nr.      /                                                                                                      

Proces verbal ședința de reevaluare a cazului 

 

An școlar:  

Data: 

Clasa: 

Echipa multidisciplinara: 

 

Numele si prenumele Funcția  Semnătura 

 Responsabil servicii psihoeducaționale  

 Înv./Prof. educator  

 Prof. logoped  

 Prof. psihodiagnoză  

 Prof. kinetoterapie  

 Prof.  

 Prof.  

 

 

       În cadrul ședinței s-au discutat următoarele aspecte: 

-  respectarea serviciilor prevăzute in planul de servicii personalizat pentru elev 

- dificultăți apărute in aplicarea planului de servicii personalizat 

-  analiza rezultatelor obținute in urma aplicării planului de intervenție personalizat  

-  reformularea sau menținerea obiectivelor stabilite pentru intervenția educaționala si terapeutica 

in anul școlar următor 

 

Documente  

analizate 

- Rapoarte de evaluare finală pe discipline 

- Fișa logopedică - Raport final 

- Fișa psihologica - Raport psihologic 

- Fișa de evaluare finală Terapia educațională complexa si integrata 

- Fișa kinetoterapie 
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Nr.

crt. 

Nume si 

prenume 

elev 

Servicii  

educaționale 

Servicii  

de terapie 

educațională 

complexa si 

integrata 

Servicii  

de consiliere 

Servicii de 

terapie 

logopedica 

Servicii de 

kinetotera

pie 

R S P R S P R S P R S P R S P 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

R= regres 

S= stagnare 

P= progres 

 

                    Întocmit                                                                                                  Vizat, 

Responsabil servicii psihoeducaționale                                                            Responsabil CIEC 
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ANEXA 10 

 

Nr. înregistrare raport ____________/data ______________ 

Dosar nr. ___________/data înregistrării _______________ 

 

                                                                                                                                 Aprob,                

                                                                                                                       Director 

 

 

                                                                                                                 Avizat CIEC, 

                                                                                                                   Responsabil  

 

 

RAPORT DE MONITORIZARE 

 

Sectiunea I 

Date de identificare 

  

   a) Numele si prenumele copilului          

...................................................................... 

   b) CNP 

................................................................ 

  

Sectiunea II 

Date relevante privind activitatea asistentului personal 

 (se completează numai pentru copiii încadrați in 

 gradul grav de handicap care au asistent personal) 

 

   a) Activitatea asistentului personal se desfasoara in interesul 

superior al copilului, in acord cu fisa 

postului.................................... 

   b) Dificultati intampinate in desfasurarea activitatii asistentului 

personal 

................................................................. 

   c) Solutii de remediere da/nu 

...................................................................... 
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Sectiunea III 

Date relevante privind receptionarea si utilizarea  

beneficiilor cuprinse in planul de abilitare-reabilitare 

  

   a) Beneficiile sunt receptionate si utilizate in interesul superior 

al 

copilului............................................................. 

   b) Beneficiile sunt receptionate si nu sunt utilizate in interesul 

superior al copilului .............................. 

   c) Dificultati intampinate in receptionarea si utilizarea 

beneficiilor 

...................................................................... 

   d) Solutii de remediere da/nu 

...................................................................... 

  

Sectiunea IV 

Date relevante privind serviciile cuprinse in planul de 

 abilitare-reabilitare/planul de servicii individualizat 

  

   a) Serviciile pentru copil/familie sunt furnizate in termenii 

stabiliti de profesionistul 

responsabil............................................ 

   b) Se observa progres/stagnare in normele admise in situatia 

copilului 

...................................................................... 

   c) Dificultati intampinate in furnizarea serviciilor 

...................................................................... 

   d) Se observa stagnare indelungata/regres in situatia copilului 

............................................ 

   e) Solutii de remediere da/nu 

...................................................................... 

  

Sectiunea V 

Date relevante privind interventiile cuprinse in planul de  

abilitare-reabilitare/planul de servicii individualizat 

  

   a) Interventiile pentru copil/familie sunt furnizate in termenii 

stabiliti de profesionistul 

responsabil.................................... 

   b) Dificultati intampinate in furnizarea interventiilor 
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.................................................. 

   c) Solutii de remediere da/nu  

  

Sectiunea VI 

  

   Gradul de satisfactie a beneficiarului si familiei sale privind 

progresele copilului si modul de implementare a planului, precum si 

alte date relevante 

.......................................................... 

  

Sectiunea VII 

Concluzii 

  

   a) Procesul de abilitare si reabilitare a copilului decurge conform 

planului, cu/fara solutii de remediere. 

   b) Procesul de abilitare si reabilitare a copilului intampina 

dificultati care necesita revizuirea planului motivat de 

......................................................................

...................................................................... 

   c) Este necesara o noua incadrare in grad de handicap/orientare 

scolara si profesionala inainte de expirarea termenului legal, 

motivata de 

...................................................................... 

   d) Obiectivele planului au fost atinse in totalitate/parțial/nu au 

fost atinse in termenul propus 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

   e) Obiectivele planului au fost atinse in termenul propus/înainte 

de termenul propus. 

   f) Alte concluzii 

......................................................................

...................................................................... 

 

Sectiunea VIII 

Recomandari 

  

   a) Mentinerea planului si reevaluare in data de/perioada 

...................................................................... 

   Termen de solutionare pentru profesionisti responsabili 

...................................................................... 

   b) Propunere/Decizie de revizuire a planului 

   c) Propunere/Decizie de revizuire a contractului cu familia 

   d) Propunere de reevaluare complexa 
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   e) Reluarea demersurilor de reevaluare complexa, conform termenului 

legal 

   f) Decizie de incepere a monitorizarii postservicii pentru perioada 

...................................................................... 

   g) Alte recomandari 

...................................................................... 

   Anexe: 

   a) Documente primite de la parinti 

...................................................................... 

   b) Rapoarte de implementare de la profesionisti 

...................................................................... 

   c) Rapoarte de vizita 

...................................................................... 

   d) Plan revizuit 

   e) Contract cu familia revizuit 

   f) Alte documente relevante 

...................................................................... 

    

  

   Data: ............ 

   Semnatura Responsabilul de caz servicii psihoeducationale  

   ................................................................... 
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ANEXA 11 

Nr. înregistrare: __________ / 

 
Aprobat, 

Director 

 
Fişă psihopedagogică 

pentru elevul cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale 

 

II. Date personale: 

Numele şi prenumele: .............................................................................................................................  

Data naşterii: ...........................................................................................................................................  

Domiciliul:  .............................................................................................................................................  

Unitatea de învăţământ: ...........................................................................................................................  

Grupa/Clasa: ...........................................................................................................................................  

II. Date familiale: 

a. Date despre părinţi/reprezentant legal: 

Tatăl - numele şi prenumele: ...................................................................................................................  

- ocupaţia: ..................................................................................................................  

- locul de muncă: ........................................................................................................  

Mama - numele şi prenumele: .................................................................................................................  

- ocupaţia: ..................................................................................................................  

- locul de muncă: ........................................................................................................  

Reprezentant legal - numele şi prenumele:..............................................................................................  

- ocupaţia: ..................................................................................................................  

- locul de muncă: ........................................................................................................  

b. Structura si componenţa familiei: 

Tipul familiei: 

□ monoparentală prin: statut iniţial, deces, divorţ, separaţie 

□ legal constituită 

□ alte situaţii .......................................................................................................  

Fraţi/surori (număr fraţi/surori, vârstă, statut/ocupaţie): 

c. Alte situaţii relevante pentru evoluţia copilului: 

□ părinţi plecaţi în străinătate: ................................................................................................................  

□ crescut de rude de gradul II, III: ..........................................................................................................  

□ în protecţie specială: ...........................................................................................................................  

□ alte situaţii: ..........................................................................................................................................  

d. Atmosfera si climatul familial: 

□ raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi/între părinţi şi copii 

□ raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare 

□ dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente 

□ familie destrămată sau pe cale de destrămare 

□ alte situaţii: .........................................................................................................................................................  

Atitudinea părinţilor/reprezentantului legal faţă de şcoală şi faţă de problemele de educaţie ale copilului: 



 

Regulamentul intern al Centrului Scolar de Educatie Incluziva, 

Alba Iulia 

118 

     III. Starea de sănătate: 

a. ......................................................................................................... Starea generală de sănătate  

b. Menţiuni medicale importante pentru procesul de învăţământ. 

 

     IV. Evaluarea psihopedagogică: 

a. Dezvoltare psihomotorie (coordonare motorie, schema corporală, lateralitate, structuri perceptiv- motrice, orientare spaţio-

temporală/Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani):  ...............................................  

 

Alte particularităţi (deficienţe si conduite specifice): 

 

b. Procesele cognitive si stilul de muncă:   

Gândirea.   

- înţelege noţiuni: □ simple □ complexe 

- Defineşte noţiuni: □ simple □ complexe 

- Operează cu noţiuni: □ simple □ complexe 

- înţelege relaţiile cauză-efect. □ da □ nu 

 

Memoria. 

Formele memoriei. 

□ de scurtă durată □ de lungă durată 

□ vizuală □ auditivă □ mixtă 

Alte particularităţi ale memoriei: ............................................................................................................................................  

Limbaj şi comunicare: 

Vocabular. 

□ redus □ mediu dezvoltat □ bogat 

Exprimare orală: 

□ nu comunică oral □ greoaie □ incorectă gramatical □ clară, corectă 

Tulburări de limbaj: ................................................................................................................................................................  

Alte particularităţi ale limbajului: ...........................................................................................................................................  

Atenţia. 

□ tulburări de atenţie □ nu prezintă tulburări de atenţie 

Alte particularităţi (concentrare, stabilitate, volum, etc.): .......................................................................................................  

 

Motivaţia de învăţare: 

□ extrinsecă □ intrinsecă 

Alte particularităţi: .................................................................................................................................................  

Receptivitatea, participarea şi implicarea. 

□ participă activ, cu interes □ interes inegal, fluctuant □ pasiv 

□ greu de antrenat □ inegal, absent 

Alte particularităţi: .................................................................................................................................................  
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c. Relaţii sociale: 

□ sociabil, comunicativ □ retras, izolat, puţin comunicativ 

□ turbulent □ agresivitate verbală □ agresivitate fizică 

Alte particularităţi: ........................................................................................................................................  

 

d. Nivelul achiziţiilor şcolare (deprinderi, interese): 

Deprinderi de citit: 

□ total absente □ slabe □ bune □ foarte bune 

Deprinderi de scris: 

□ total absente □ slabe □ bune □ foarte bune 

Deprinderi de calcul: 

□ total absente □ slabe □ bune □ foarte bune 

Abilităţi sau interese speciale: ............................................................................................................  

Alte particularităţi:  ............................................................................................................................  

V. Rezultate şcolare si extrașcolare ale elevului: 

a. Discipline la care a obţinut rezultate deosebite………………………………………………………………………………… 

b. Rezultate deosebite obţinute în activităţi extrașcolare: ...................................................................................................................  

c. Factori explicativi ai reuşitei şcolare/dificultăţilor întâmpinate pe parcursul programului şcolar:…………………………. 

 

VI. Traseul educațional 

Programe educaţionale la vârstă antepreşcolară (creşă, grădiniţă, centre de zi cu componenta educaţională): 

Denumirea instituţiei: .................................................................................................  

Perioada:  ...................................................................................................................  

Observaţii: ..................................................................................................................  

Programe educaţionale la vârstă preşcolară (grădiniţă, centre de zi cu componenta educaţională): 

Denumirea instituţiei: .................................................................................................  

Perioada:  ...................................................................................................................  

Observaţii: ..................................................................................................................  

Pregătirea şcolară (unităţi de învăţământ de masă, unităţi de învăţământ special/special integrat): 

Denumirea instituţiei:  ................................................................................................  

Perioada:  ...................................................................................................................  

Observaţii: ..................................................................................................................  

Promovat în anul anterior: □ DA □ NU 

Activităţi de sprijin anterioare şi prezente, inclusiv extrașcolare (terapii în centre/clinici, în grădiniţă sau şcoală): 

 

Comportamentul în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente: 

 

Observaţii şi recomandări, inclusiv privind forma de şcolarizare: 

 

Întocmit, 

Cadrul didactic/Numele şi prenumele/Funcţia (educator-puericultor/profesor învăţământ preşcolar/profesor învăţământ primar/diriginte/consilier 

şcolar/profesor itinerant şi de sprijin) 

              Semnătura                                                                                                                         Data intocmirii 
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ANEXA 12 

 

Nr.         / 

PLAN  EDUCAȚIONAL  INDIVIDUALIZAT 

ȘCOLARIZARE  LA  DOMICILIU 

 

INFORMAȚII GENERALE 

 

DATE  DESPRE  ELEV: 

Numele și prenumele elevului:  

Unitatea de învățământ rezidențială: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia 

Clasa:  

Data nașterii:  

Domiciliul:  

Nr. Certificat de orientare școlară și profesională:  

 

ALOCAREA ORELOR PE DISCIPLINE DE STUDIU 

ȘCOLARIZARE LA DOMICILIU 

CLASA  

Aria curriculară Disciplina Nr. ore cf. Planului cadru nr: Nr. ore/săptămână/ disciplină Observații 

LIMBA ȘI COMUNICARE     

    

MATEMATICA ȘI ȘTIINȚE 

ALE NATURII 

   

    

    

    

    

OM ȘI SOCIETATE    

    

    

    

ARTE    

    

    

TEHNOLOGII    

    

    

CONSILIERE ȘI ORIENTARE     

    

    Total ore:                                                                                                                 17 
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DESCRIEREA PLANULUI EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT 

Perioada implementării planului educațional individualizat: 

-  

Prioritățile PEI sunt: 

- 

- 

- 

- 

Metode principii/strategii de bază utilizate: 

- 

- 

- 

- 

Material didactic: 

- 

- 

- 

- 

Evaluare: 

 

 Perioada de evaluare: 

Semestrul I:     -  

Semestrul al II-lea: -  

 

 Instrumente utilizate: 

- 

- 

 Criterii de evaluare 

    ♦ evaluarea în domeniul psihomotor (capacități, aptitudini, deprinderi); 

     ♦ evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini);   

    ♦ evaluarea în domeniul cognitiv (cunoștințe) 

 

 

 

Director                                                                                                      Cadru didactic: 

Prof.                                                                                                            Prof.  

 

Data:                                                                                                          Semnătura: 
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ANEXA 13 

 

 

AVIZAT, 

DIRECTOR, 

                                                                                                                                 PROF.  

 

 

FIȘĂ DE PREZENȚĂ SĂPTĂMÂNALĂ A PROFESORULUI ITINERANT 

PROF.____________________________________  

SĂPTĂMÂNA: _____________________________ 

NR. 

CRT. 
DATA 

Interval 

orar 
DISCIPLINA 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA 
SEMNĂTURA 

PĂRINNTELUI 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

ÎNTOCMIT, 

PROF.  
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ANEXA 14 

 

FISA DE PONTAJ (pentru activități online) 

Luna / anul:  

 

Disciplina: Profesor psihopedagog 

Numele si prenumele salariatului:  

 
Ziua Ora Clasa 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8  
 

9   

10   

11 
  

12   

13   

14   

15  
 

16   

17 - - 

18 - - 

19   

20 - - 

21 - - 

22  
 

23   

24 - - 

25 - - 

26   

27 - - 

28 - - 

29 - - 

30 - - 

31 - - 

 

Semnătura: 
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ANEXA 15 

Unitatea de învățământ:  CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA 

Structura (dacă este cazul): 

Anul școlar   Semestrul   

Numele și prenumele 

cadrului didactic: 

 

 

Avizat: 

 

Director  

Numele și prenumele: 

 

Prof. 

Semnătura   

 

FIȘA DE ACTIVITATE LUNARĂ 

Plata cu ora 

Luna:   _____________   anul: _________ 

Ziua  

 

Intervalul orar Clasa / Grupa Nr. de ore 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL:  

 

SEMNĂTURA_____________________________ 
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ANEXA 16 

 

Planul activității care se desfășoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ 

 

                                                                                                                                     Aprob 

                                                                                                                                   Director, 

 

 

                                                                                                   Data:...................................... 

1.Școala ............................................................................................................................................ 

2. Clasa / clasele ............................................................................................................................... 

3. Data activității .............................................................................................................................. 

4. Scopul activității ........................................................................................................................... 

5. Obiectivele vizitate ...................................................................................................................... 

6. Locul și ora plecării ...................................................................................................................... 

7. Locul și ora întoarcerii ................................................................................................................. 

8. Tabelul nominal al elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact ale părinților  

/tutorilor legal instituiți (anexat) 

9. Numărul cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora (anexat) .................... 

10. Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii (anexat) 

 

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea. 

 

Numele și prenumele cadrului didactic organizator ..................................................................... 

 

 

Semnătură .............................................................. Data ................................................... 

 

 



 

Regulamentul intern al Centrului Scolar de Educatie Incluziva, 

Alba Iulia 

126 

ANEXA 17 

 

 

CERERE DE INVOIRE PENTRU CADRELE DIDACTICE 
  

  

Nr………………../…………………………  

  

  

  

  

DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR, 

  

Subsemnata/ul ………………………………………………………………. cadru didactic la 

CSEI Alba Iulia, solicit învoirea in data de …………..……... pentru un număr de …… ore, care 

vor fi suplinite de colegii mei după cum urmează:  

 

Data Ora / 

Clasa 

Disciplina Profesor Titlul lecției Acord cadru suplinitor 

didactic suplinitor  

      

      

      

      

 

Menționez ca solicit aceasta învoire 

pentru*………………………………………………...................... si ca in anul școlar ……nu/am 

mai beneficiat de un număr de ……. ore de învoire.  

 

Data ……………………………….                      Semnătura ………………………………  

  

  

*Rezolvarea unor probleme personale;  

*Participarea la cursuri, sesiuni, inspecții  
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ANEXA 17 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/-a ..............................................….......................................................,  

CNP ........................................................., cu domiciliul în................................................ 

str.............................................., nr. ......., bl. ....., sc......, ap. ....., judeţ/sector ....................... 

telefon ......................., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu 

caracter personal de către CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA, în 

scopul.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele mele cu caracter personal către 

terți în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind 

falsul în declarații, că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care 

dispun în conformitate cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cu 

prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în 

prezentul scop în orice moment. 

 

DATA          SEMNĂTURA 

 

 

 

 



 

Regulamentul intern al Centrului Scolar de Educatie Incluziva, 

Alba Iulia 

128 

ANEXA 18 

  

PLANURI CADRU ȘI PROGRAME PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

 
Organizarea si desfășurarea activităților școlare se face conform planurilor cadru si a programelor școlare 

pentru învățământul special, aprobate de către ME: 

Nr. 

crt. 

Tip/grad deficienta 

 

Planuri cadru/programe 

 

1. Dizabilități intelectuale moderate 

sau ușoare – 

Clasele: Pregătitoare -IV 

 

- Plan cadru 4927/2005 

- Programe 33385/1992 

- Ordin Plan cadru 3622/2018 

- Anexele nr. I si II la Ordinul ministrului educației nr. 3.702/2021 privind 

aprobarea programelor școlare pentru 

învățământul special preșcolar,primar 

2. Dizabilități intelectuale moderate 

sau ușoare –Clasele:  V - VIII 

 

 

- Plan cadru 5239/2008 

- Programe 32725/1993 

- Ordin Plan cadru 3622/2018 

- Anexele nr. I si II la Ordinul ministrului educației nr. 3.702/2021 privind 

aprobarea programelor școlare pentru 

învățământul special gimnazial 

3. Dizabilități intelectuale grave, 

severe si/ sau asociate – 

Clasele:  Pregătitoare - X 

 

- Plan cadru 4928/2005 

Programe școlare pentru elevii cu dizabilități severe,profunde si asociate 

Ordin nr.5235/2008 

- Programe:5234/2008-Terapia educaționala complexa si integrata 

- Ordin Plan cadru 3622/2018 privind aprobarea planurilor cadru pentru 

învățământul special 

- Anexele nr. I si II la Ordinul ministrului educației nr. 3.702/2021 privind 

aprobarea programelor școlare pentru 

învățământul special preșcolar,primar și gimnazial 

Conform Ordinului nr. 3.199 din 21 februarie 2019, Planurile-cadru pentru învățământul special aprobate 

prin Ordinul 3622/2018 se aplica in sistemul de învățământ din anul școlar 2019-2020 in mod progresiv, începând 

cu învățământul preșcolar, clasa pregătitoare, clasa I si clasa a V-a, după cum urmează: 

- învățământul preșcolar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a V-a, începând cu anul școlar 2019-2020; 

- clasa a II- a, clasa a VI-a în anul școlar 2020-2021; 

- clasa a III- a, clasa a VII-a în anul școlar 2021-2022; 

- clasa a IV- a, clasa a VIII-a în anul școlar 2022-2023; 

- clasa a IX- a Dizabilități intelectuale grave, severe si/ sau asociate în anul școlar 2020-2021 

- clasa a X- a Dizabilități intelectuale grave, severe si/ sau asociate în anul școlar 2021-2022 
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ANEXA 19 

PORTOFOLIUL CADRULUI DIDACTIC 

A. Proiectare / evidenţă/ evaluare: 

A.1. Proiectare: 

• Planificare anuală; 

• Proiectarea unităţilor de învăţare; 

• Programe şcolare pentru discipline opţionale noi; 

• Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;  Planuri/ programe de intervenție personalizate.   

A.2. Evidenţă: 

• Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport  cu standardele curriculare de performanţă; 

• Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri; 

• Rezultatele evaluării predictive;  

• Rezultatele evaluărilor periodice; 

• Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale; 

• Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului  

• Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ; 

• Subiecte la teze semestriale (unde este cazul); 

• Fişa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului anual. 

A.3. Instrumente de evaluare şi notare: 

• Chestionare; 

• Tipuri diferite de itemi de evaluare; 

• Grile; 

• Teste, etc.  

A.4. Resurse materiale proprii:  

• Cărţi, culegeri, texte,  teste, etc.; 

• CD-uri, DVD-uri, casete, video, folii retroproiector, etc.; 

• Atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate. 

A.5. Documente curriculare necesare: 

• Programe şcolare ; 

• Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ; 

• Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (ME, ISJ); 

A.6. Activități extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii: 

• Mese rotunde, dezbateri, întâlniri; 

• Excursii, drumeţii; 

• Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie. 
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B. Dezvoltare profesională şi  carieră: 

B.1. Perfecţionare metodică: 

• Definitivat, grade didactice, doctorat ; 

• Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară; 

• Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ; 

• Participare cu referate la cercurile pedagogice ; 

• Cercetare ştiinţifică.                             

B.2. Activitate publicistică: 

• Articole în diverse publicaţii; 

• Cărţi în domeniul educaţional; 

• Caiete metodice / ghiduri metodologice.               

B.3. Documente privind calitatea de: 

• Mentor; 

• Formator local/ judeţean/ naţional; 

• Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale; 

• Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale; 

• Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade  şcolare; 

• Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale ISJ./ME (contribuţii la elaborarea de programe 

şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.) 

• Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate; 

• Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; 

• Evaluator manuale; 

• Membru în comisii ştiinţifice. 

B.4. Participarea la proiecte şi parteneriate: 

• Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei 

juvenile, a comportamentelor marginale;  

• Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional; 

• Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.SJ./ME; 

• Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară; 

• Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale; 

• Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.                              

B.5. Premii şi recompense: 

• Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de ME/Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii; 

• Gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;  

• Diplome acordate la nivel local şi judeţean. 
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ANEXA 19 

PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (PIP) 

 
Institutia:  

Elev:  

Clasa:  

Perioada de implementare:  

Data revizuirii:  

 

Echipa de interventie multidisciplinara:  

 

- Invatator/Diriginte:……………………….................              - Psiholog:………………………………................................ 

-Inv.si Prof. educator: ………………………………..              - Logoped: ……………………………………....................... 

- Asistent social: …………………………. ...............                 – Kinetoterapeut: ………………………………………....... 

- Medic: …………………………………..................                  –Cadre didactice: 

- Părinți ……………………………………………… 

 

Concluziile evaluării complexe initiale: 

Diagnostic medical:  

Diagnostic logopedic:  

Diagnostic psihologic:  

Informatii despre mediul social:  

Rezultatele evaluărilor școlare inițiale:  

- matematică: 

- limba română: 

- altele 

 

Intervenția terapeutică:  

Domeniul  Obiective  Conținuturi  Perioada  Evaluare 

    Regres  Stagnare  Progres  Competențe 

atinse 

Observații 

Învățător/ 

profesor 

        

Terapie 

educațională 

complexă și 

integrată 

        

Logopedie         

PCOSP         

Kinetoterapie          

Altele          

 

Data elaborarii:                                                                                                       Echipa multidisciplinara: 

 


